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แบบฟอร์มที่ 4   แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร หน่วยงาน  เทศบาลนครตรัง 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 ชื่อองค์กร หน่วยงาน    เทศบาลนครตรัง  

 สถานที่ตั้ง     103  ถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

 ชื่อผู้ประสานงาน     นางสาวฉัตติมา  ตั้งค า      โทร  075 – 218017  ตอ่ 1218  

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงานในสังกัด 
จ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน
เป้าหมาย 

1.   ส านักปลัดเทศบาล 113 660 1,500 
2.   กองสวัสดิการสังคม 23 1,092 2,075 
3.   กองวิชาการและแผนงาน 23 66 1,000 
4.   ส านักการช่าง 231 - - 
5.   กองคลัง 33 - - 
6.   ส านักการศึกษา 98 - 15,000 
7.   โรงเรียนเทศบาล 1 64 1,039 - 
8.   โรงเรียนเทศบาล 2 74 1,156 - 
9.   โรงเรียนเทศบาล 3 33 408 - 
10. โรงเรียนเทศบาล 4 22 227 - 
11. โรงเรียนเทศบาล 5 24 228 - 
12. โรงเรียนเทศบาล 6 91 1,294 - 
13. โรงเรียนเทศบาล 7 17 178 - 
14. โรงเรียนเทศบาล 8 9 318 - 
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 39 402 - 
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 5 114 - 
17. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 262 397 100 
18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 11 - - 
19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 11 - - 
20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 10 - - 
21. สถานธนานุบาล 9 - - 
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สถานภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลนครตรัง 

จุดอ่อน 

1. บุคลากรภายในองค์กรยังขาดความตระหนักถึงภัยของการขาดคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการท างานอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม 
2. การยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมยังมีน้อยและไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. ขบวนการในการปลูกฝังจิตส านึกและต่อต้านการกระท าผิดจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมขาดความเข้มงวด 
4. ไม่มีการพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายและมาตรการในการคุ้มครองจริยธรรมอย่างจริงจัง 
5. มีการท างานที่คุ้นชินกับการปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการมากกว่าการวิเคราะห์และเสนอ
ความเห็น 
 
จุดแข็ง 

1. นโยบายผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  
3. ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือกระตุ้นและปลุกจิตส านึกในการประพฤติปฏิบัติตนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 
โอกาส 

1. รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
2. มีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ หลักค าสอนทางศาสนา  และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม  
 
ข้อจ ากัด 

1. ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย เช่น ปัญหาวิกฤติคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ  
2. ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น 
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วิสัยทัศน์ 

“ นครตรังส่งเสริมคุณธรรมน าการพัฒนา  ยึดมั่นในศาสนาและสถาบัน   
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ภายใต้วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ” 

เป้าประสงค์ 

นครตรังเป็นสังคมแห่งคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักค าสอนทางศาสนา 
ที่ตนนับถือมาปฏิบัติ  รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์   

พันธกิจ 

1. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมตามหลักศาสนา พร้อมทั้งด ารงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างความ

สมานฉันท์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
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กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย 

1.1 การเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ รวมถึงภาควิชาชีพ 
1.2 การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
1.3 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

2. การสร้างความเข้มแข็งใน
ระบบบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

2.1 การสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม 
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 
2.3 การเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรภาคราชการและภาคการเมืองของ
เทศบาลนครตรัง 

3. การสร้างความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

3.1 การสร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม 
3.3 การสร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :   
  - มีการเสริมสร้างคุณธรรมในทุกภาคส่วน    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :   
  - มีระบบบริหารจัดการทางวิชาการองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม 
  - มีการเสริมสร้างคุณธรรมบุคลากรภาคราชการและภาคการเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :   
  - จ านวนโรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กรที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
  - มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับชุมชน 
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แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร หน่วยงาน 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 การเสริมสร้างคุณธรรม 
ของสถาบันครอบครัว การศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง  

1) สร้างความตระหนักให้พ่อแม่และผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
3) ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดมีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและน้อมน า
แนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
4) ส่งเสริมให้มีการน าหลักค าสอนของแต่ละศาสนาปลูกฝังคุณธรรมใน
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงศาสนิก
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดการมีคุณธรรม 
5) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน้อมน าแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมยกย่องคนดีมีคุณธรรมในชุมชนเพ่ือ
เป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติ 
7) เสริมสร้างการเมืองการปกครองอย่างโปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม
ตามหลักคุณธรรม 

1.2 การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐาน
ในการเสริมสร้างคุณธรรม 

1) น าค่านิยมของสังคมที่แสดงออกทางจารีตประเพณีที่ดีงามมาเป็น
บรรทัดฐานทางคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติของประชาชน 
2) น าอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติมากระตุ้น
จิตส านึกและศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม เพ่ือสร้างสรรค์
สังคมให้เข้มแข็งและมั่นคง 

1.3 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 

1) ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนนโยบายและ
การด าเนินงานของรัฐบาล วัฒนธรรม ศีลธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้ง
สนับสนุนการให้บริการการศึกษานอกระบบแก่ประชาชน 
2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมที่พึงปฏิบัติในสังคม 

2.1 การสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานด้านส่งเสริม
คุณธรรม 

1) จัดให้มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.2 การเสริมสร้างคุณธรรมของ
บุคลากรภาคราชการและภาค
การเมืองของเทศบาลนครตรัง 
 
 

1) จัดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารในภาครัฐ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้าราชการการเมือง 
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กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 การสร้างและขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อน 

1) ส่งเสริมการจัดตั้งและการด าเนินงานของชมรม ชุมชน สมาคมหรือ
กลุ่มท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

3.2 การส่งเสริมและสนับสนุน 
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรม 

1) ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับ
ท้องถิ่น 

3.3 การสร้างระบบบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 

1) ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณ  รวม   3,110,000   บาท 

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  รวม   18   โครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
1.1 กลยุทธ์การเสรมิสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ รวมถึงภาควิชาชีพ 
1) โครงการสื่อ
สัมพันธ์ครอบครัว
สุขสันตศ์ูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- ส านัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
- ศพด.ทน.
ตรัง 

เด็กปฐมวัย
และ

ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 100 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบ 
ครัวสุขสันต์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

20,000 - จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบ 
ครัวสุขสันต์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 

20,000 - จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบ 
ครัวสุขสันต์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

20,000 - จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบ 
ครัวสุขสันต์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

20,000 - จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบ 
ครัวสุขสันต์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

20,000 

2) โครงการอบรม
สัมมนา 
“ครอบครัวอบอุ่น  
ต้นทุนสังคมไทย” 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 

ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
การทดสอบ
และมีความ
พึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

- ครอบครัว
ต้นแบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 ครัว  ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
- แกนน าชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 คน 
- แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 
คน 
- แกนน าผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรม 62 
คน 
- แกนน าเยาวชน 
62 คน 
 
 
 

300,000 - ครอบครัว
ต้นแบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 ครัว  ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
- แกนน าชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 คน 
- แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 คน 
- แกนน าผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรม 62 
คน 
- แกนน าเยาวชน 
62 คน 
 

350,000 - ครอบครัว
ต้นแบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 ครัว  ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
- แกนน าชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 คน 
- แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 คน 
- แกนน าผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรม 62 
คน 
- แกนน าเยาวชน 
62 คน 

400,000 - ครอบครัว
ต้นแบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 ครัว  ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
- แกนน าชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 คน 
- แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 
คน 
- แกนน าผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรม 62 
คน 
- แกนน าเยาวชน 
62 คน 

450,000 - ครอบครัว
ต้นแบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 ครัว  ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
- แกนน าชุมชน
ร่วมกิจกรรม 
124 คน 
- แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 คน 
- แกนน าผู้สูงอายุ
ร่วมกิจกรรม 62 
คน 
- แกนน าเยาวชน 
62 คน 

500,000 



 
 

8 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

3) โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชน
และประชาชน 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
 

3 กิจกรรม - จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมจริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ ความ
เป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาและ
สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติ
และสถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติ 
ศาสตร์ของศาสนา
ต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมจริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ ความ
เป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาและ
สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติ
และสถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติ 
ศาสตร์ของศาสนา
ต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมจริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ ความ
เป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาและ
สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติ
และสถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติ 
ศาสตร์ของศาสนา
ต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมจริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ ความ
เป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาและ
สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติ
และสถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติ 
ศาสตร์ของศาสนา
ต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมจริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมความรู้ ความ
เป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาและ
สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติ
และสถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติ 
ศาสตร์ของศาสนา
ต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

100,000 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

4) โครงการรักษ์
น้ าตามแนว
พระราชด าร ิ
 

- กอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
- งานแผนงาน
สาธารณสขุ 

-ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
อบรมมี
ความรู้ 

-ค่า OD และ 
PH อยู่ใน
มาตรฐาน

คุณภาพน้ าดี
ขึ้นก่อนเข้า
ระบบบ าบัด
น้ าเสียของ
เทศบาล 

-คลองห้วย
ยาง /คลองน้ า
เจ็ดได้รับการ

บ าบัด
คุณภาพน้ า

โดยวิธี
ธรรมชาติ

เพิ่มขึ้น 1 จุด 
-ร้อยละ 90  
ของผู้เข้า
อบรมมี

ความรู้และมี
ความพึง
พอใจใน

ระดับมากถึง
มากที่สุด 

 

- จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรมเฝูา
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
- เพ่ิมจุดบ าบัดคุณ 
ภาพน้ าในคลองห้วย
ยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 
จุด โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น  แพหญ้าแฝก 
แพเตยหอม ปลูกต้น
พุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ า
ตามแนวพระราช 
ด าริ พ้ืนที่
ต่างจังหวัด 

200,000 - จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรมเฝูา
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
- เพ่ิมจุดบ าบัดคุณ 
ภาพน้ าในคลองห้วย
ยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 
จุด โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น  แพหญ้าแฝก 
แพเตยหอม ปลูกต้น
พุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ า
ตามแนวพระราช 
ด าริ พ้ืนที่
ต่างจังหวัด 

200,000 - จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรมเฝูา
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
- เพ่ิมจุดบ าบัดคุณ 
ภาพน้ าในคลองห้วย
ยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 
จุด โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น  แพหญ้าแฝก 
แพเตยหอม ปลูกต้น
พุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ า
ตามแนวพระราช 
ด าริ พ้ืนที่
ต่างจังหวัด 

200,000 - จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรมเฝูา
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
- เพ่ิมจุดบ าบัดคุณ 
ภาพน้ าในคลองห้วย
ยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 
จุด โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น  แพหญ้าแฝก 
แพเตยหอม ปลูกต้น
พุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ า
ตามแนวพระราช 
ด าริ พ้ืนที่
ต่างจังหวัด 

200,000 - จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
- จัดกิจกรรมเฝูา
ระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 
- จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
- เพ่ิมจุดบ าบัดคุณ 
ภาพน้ าในคลองห้วย
ยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 
จุด โดยวิธีธรรมชาติ 
เช่น  แพหญ้าแฝก 
แพเตยหอม ปลูกต้น
พุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 
- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ า
ตามแนวพระราช 
ด าริ พ้ืนที่
ต่างจังหวัด 

200,000 



 
 

10 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

5) โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ศาสนา 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
 

4 กิจกรรม - จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา 
เช่น ประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ งานทอด 
กฐิน ฯลฯ โดยมี
พทุธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณ
คร้ังละ 15,000 
คน 
- จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น  ถอื
ศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ- 
บูชา วันวสิาขบูชา  
วันเขา้พรรษา วัน
ออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรม
ความรู้ดา้นศาสนา
แก่ศาสนิกชน การ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่
ต่าง  ๆทีเ่กี่ยวกับ
ศาสนา 
 
 

100,000 - จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา 
เช่น ประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ งานทอด 
กฐิน ฯลฯ โดยมี
พทุธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณ
คร้ังละ 15,000 
คน 
- จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น  ถอื
ศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ- 
บูชา วันวสิาขบูชา  
วันเขา้พรรษา วัน
ออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรม
ความรู้ดา้นศาสนา
แก่ศาสนิกชน การ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่
ต่าง  ๆทีเ่กี่ยวกับ
ศาสนา 
 

100,000 - จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา 
เช่น ประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ งานทอด 
กฐิน ฯลฯ โดยมี
พทุธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณ
คร้ังละ 15,000 
คน 
- จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น  ถอื
ศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ- 
บูชา วันวสิาขบูชา  
วันเขา้พรรษา วัน
ออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรม
ความรู้ดา้นศาสนา
แก่ศาสนิกชน การ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่
ต่าง  ๆทีเ่กี่ยวกับ
ศาสนา 
 

100,000 - จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา 
เช่น ประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ งานทอด 
กฐิน ฯลฯ โดยมี
พุทธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณ
คร้ังละ 15,000 
คน 
- จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น  ถอื
ศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ- 
บูชา วันวสิาขบูชา  
วันเขา้พรรษา วัน
ออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรม
ความรู้ดา้นศาสนา
แก่ศาสนิกชน การ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่
ต่าง  ๆทีเ่กี่ยวกับ
ศาสนา 
 

100,000 - จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา 
เช่น ประเพณี
ท าบุญวันสารท
เดือนสิบ งานทอด 
กฐิน ฯลฯ โดยมี
พุทธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณ
คร้ังละ 15,000 
คน 
- จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น  ถอื
ศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ- 
บูชา วันวสิาขบูชา  
วันเขา้พรรษา วัน
ออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรม
ความรู้ดา้นศาสนา
แก่ศาสนิกชน การ
จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่
ต่าง  ๆทีเ่กี่ยวกับ
ศาสนา 
 

100,000 



 
 

11 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

6) โครงการจัด
กิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- ส านัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
 

ปีละ 1 ครั้ง - จัดกจิกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวด
นักเรียนที่ดี  
ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือและ
สมดุฝากความดี
ส าหรับผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

100,000 - จัดกจิกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวด
นักเรียนที่ดี  
ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือและ
สมดุฝากความดี
ส าหรับผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

100,000 - จัดกจิกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวด
นักเรียนที่ดี  
ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือและ
สมดุฝากความดี
ส าหรับผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

100,000 - จัดกจิกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวด
นักเรียนที่ดี  
ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือและ
สมดุฝากความดี
ส าหรับผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

100,000 - จัดกจิกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวด
นักเรียนที่ดี  
ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าคู่มือและ
สมดุฝากความดี
ส าหรับผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

100,000 

7) โครงการ
เสรมิสร้าง 
พลเมืองดีวิถีไทย 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- งานกิจการ
สภา 
 

ร้อยละ 
80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมให้
ความรูเ้พื่อเสรมิ 
สรา้งพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย
แก่ประชาชนใน
ท้อง ถิ่นเขต
เทศบาลนครตรัง 
(ตัวแทนจาก
ชุมชน) จ านวน 3 
รุ่นๆละ 220 คน 
รวม 660 คน  
   

150,000 
 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมให้
ความรูเ้พื่อเสรมิ 
สรา้งพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตยแก่
ประชาชนในท้อง 
ถิ่นเขตเทศบาล
นครตรัง (ตวัแทน
จากชุมชน) 
จ านวน 3 รุน่ๆละ 
220 คน รวม 
660 คน  
   

150,000 
 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมให้
ความรูเ้พื่อเสรมิ 
สรา้งพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตยแก่
ประชาชนในท้อง 
ถิ่นเขตเทศบาล
นครตรัง (ตวัแทน
จากชุมชน) 
จ านวน 3 รุน่ๆละ 
220 คน รวม 
660 คน  
   

150,000 
 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมให้
ความรูเ้พื่อเสรมิ 
สรา้งพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตยแก่
ประชาชนในท้อง 
ถิ่นเขตเทศบาล
นครตรัง (ตวัแทน
จากชุมชน) 
จ านวน 3 รุน่ๆละ 
220 คน รวม 
660 คน  
   

150,000 
 

- เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมให้
ความรูเ้พื่อเสรมิ 
สรา้งพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตยแก่
ประชาชนในท้อง 
ถิ่นเขตเทศบาล
นครตรัง (ตวัแทน
จากชุมชน) 
จ านวน 3 รุน่ๆละ 
220 คน รวม 
660 คน  
   

150,000 
 



 
 

12 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

8) โครงการสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลนครตรัง 

- ส านัก
การศึกษา  
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน  

3 กิจกรรม 
 

- จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรม 
การบริหารสภา
เด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  

100,000 - จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรม 
การบริหารสภา
เด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  

100,000 - จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรม 
การบริหารสภา
เด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  

100,000 - จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรม 
การบริหารสภา
เด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  

100,000 - จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรม 
การบริหารสภา
เด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  

100,000 

9) โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- ส านัก
การศึกษา  
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน  

ปีละ 
1 ครั้ง 

- จัดกิจกรรมส่ง 
เสรมิประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสรมิประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสรมิประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสรมิประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 

100,000 - จัดกิจกรรมส่ง 
เสรมิประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 

100,000 

10) โครงการ
อบรมกรรมการ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- ส านัก
การศึกษา 
- งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
 

ปีละ  
1 ครั้ง 

- จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  
1 ครั้ง  
 

100,000 - จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  
1 ครั้ง  
 

100,000 - จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  
1 ครั้ง  
 

100,000 - จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  
1 ครั้ง  
 

100,000 - จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  
1 ครั้ง  
 

100,000 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.2 กลยุทธ์การใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคณุธรรม 
1) โครงการจัด
กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- ส านกั
การศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียน 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัดเทศ 
บาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ, ระบายสี
ดอกพุทธรักษา,วาด 
ภาพระบายสี, ฯลฯ 
 

100,000 จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัดเทศ 
บาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ, ระบายสี
ดอกพุทธรักษา,วาด 
ภาพระบายสี, ฯลฯ 
 

100,000 จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัดเทศ 
บาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ, ระบายสี
ดอกพุทธรักษา,วาด 
ภาพระบายสี, ฯลฯ 
 

100,000 จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัดเทศ 
บาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ, ระบายสี
ดอกพุทธรักษา,วาด 
ภาพระบายสี, ฯลฯ 
 

100,000 จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัดเทศ 
บาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ, ระบายสี
ดอกพุทธรักษา,วาด 
ภาพระบายสี, ฯลฯ 
 

100,000 

2) โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- ส านกั
การศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียน 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม,่วาดภาพ
ระบายสี, ฯลฯ 

100,000 จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม,่วาดภาพ
ระบายสี, ฯลฯ 

100,000 จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม,่วาดภาพ
ระบายสี, ฯลฯ 

100,000 จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม,่วาดภาพ
ระบายสี, ฯลฯ 

100,000 จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรง 
เรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ถวายพระพรเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 
- การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
- ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม,่วาดภาพ
ระบายสี, ฯลฯ 

100,000 



 
 

14 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

3) โครงการนคร
ตรัง เมืองแห่ง
ความจงรักภักด ี

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝุายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้ร่วมงาน 
มีความพึง

พอใจ 

- การจดัท าซุม้
เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณจดุต่าง ๆ 
ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- การจดันิทรรศ 
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ
- การจดักิจกรรม
และชุดการแสดง
เฉลิมพระเกยีรต ิ
- การจดักิจกรรม
ลงนามถวายพระ
พร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 - การจดัท าซุม้
เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณจดุต่าง ๆ 
ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- การจดันิทรรศ 
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ
- การจดักิจกรรม
และชุดการแสดง
เฉลิมพระเกยีรต ิ
- การจดักิจกรรม
ลงนามถวายพระ
พร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 - การจดัท าซุม้
เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณจดุต่าง ๆ 
ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- การจดันิทรรศ 
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ
- การจดักิจกรรม
และชุดการแสดง
เฉลิมพระเกยีรต ิ
- การจดักิจกรรม
ลงนามถวายพระ
พร   ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 - การจดัท าซุม้
เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณจดุต่าง ๆ 
ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- การจดันิทรรศ 
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ
- การจดักิจกรรม
และชุดการแสดง
เฉลิมพระเกยีรต ิ
- การจดักิจกรรม
ลงนามถวายพระ
พร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 - การจดัท าซุม้
เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณจดุต่าง ๆ 
ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- การจดันิทรรศ 
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ
- การจดักิจกรรม
และชุดการแสดง
เฉลิมพระเกยีรต ิ
- การจดักิจกรรม
ลงนามถวายพระ
พร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 



 
 

15 

ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

4) โครงการจัด
งานวันรัฐพิธีและ 
วันส าคัญอื่นๆ 
 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรัฐพิธี 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 

75 จากท่ี
ส านักปลดั
ท าหนังสือ
เชิญบุคคล 
ภายนอก 

 

- จัดกิจกรรม
นิทรรศการอันเกี่ยว 
เน่ืองในวันรัฐพิธี
และวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา 
มหาราชินี 28 
กรกฎาคม (วันคล้าย
วันพระราช
สมภพ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 2 เมษายน (วัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 
และวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 
 

- จัดกิจกรรม
นิทรรศการอันเกี่ยว 
เน่ืองในวันรัฐพิธี
และวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา 
มหาราชินี 28 
กรกฎาคม (วันคล้าย
วันพระราช
สมภพ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 2 เมษายน (วัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 
และวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 
 

- จัดกิจกรรม
นิทรรศการอันเกี่ยว 
เน่ืองในวันรัฐพิธี
และวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา 
มหาราชินี 28 
กรกฎาคม (วันคล้าย
วันพระราช
สมภพ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 2 เมษายน (วัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 
และวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 
 

- จัดกิจกรรม
นิทรรศการอันเกี่ยว 
เน่ืองในวันรัฐพิธี
และวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา 
มหาราชินี 28 
กรกฎาคม (วันคล้าย
วันพระราช
สมภพ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 2 เมษายน (วัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 
และวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 
 

- จัดกิจกรรม
นิทรรศการอันเกี่ยว 
เน่ืองในวันรัฐพิธี
และวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหา 
มหาราชินี 28 
กรกฎาคม (วันคล้าย
วันพระราช
สมภพ ของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช
ฯ) 2 เมษายน (วัน
คล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จ
พระเทพรัตน ราช
สุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 
และวันส าคัญต่าง ๆ  

100,000 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.3 กลยุทธ์การใช้สื่อประชาสัมพนัธ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคณุธรรม  
1) โครงการ 
 
 

            

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
2.1 กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสรมิคุณธรรม 
1)  
 
 

            

2.2 กลยุทธ์การเสรมิสร้างคุณธรรมของบุคลากรภาคราชการและภาคการเมืองของเทศบาลนครตรัง 
1) โครงการรวม
พลังสร้างนคร
ตรังสีขาว 

- กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
- ฝุายนิติการ 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ประเมิน

ความรู้ร้อย
ละ 60 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอื
สั่งการ ระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการเบิก
จ่ายเงินแกผู่้ 
บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนกังาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจา้ง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ ์
- การประกวดค า
ขวัญ 

100,000 - อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอื
สั่งการ ระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการเบิก
จ่ายเงินแกผู่้ 
บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนกังาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจา้ง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ ์
- การประกวดค า
ขวัญ 

100,000 - อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอื
สั่งการ ระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการเบิก
จ่ายเงินแกผู่้ 
บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนกังาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจา้ง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ ์
- การประกวดค า
ขวัญ 

100,000 - อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอื
สั่งการ ระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการเบิก
จ่ายเงินแกผู่้ 
บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนกังาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจา้ง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ ์
- การประกวดค า
ขวัญ 

100,000 - อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบ
กฎหมายหนังสอื
สั่งการ ระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการเบิก
จ่ายเงินแกผู่้ 
บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนกังาน
ครูเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจา้ง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ ์
- การประกวดค า
ขวัญ 

100,000 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
3.1 กลยุทธ์การสร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคณุธรรมในทุกภาคส่วน 
1) โครงการ
ส่งเสริม 
การออมทรัพย์
และกองทุน
ชุมชนเมืองใน
ชุมชน 

- กอง
สวสัดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ

เข้าใจ
สามารถ
น าไปใช้ 
ในชีวิต 

ประจ าวันได้ 

- จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และ
กองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

100,000 - จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และ
กองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

100,000 - จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และ
กองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

100,000 - จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และ
กองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

100,000 - จัดอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และ
กองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

100,000 

3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนบัสนุนภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
1) โครงการบา้น
ตัวอย่างวิถี
พอเพียง 
 

- กอง
สวสัดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ชุมชน
ทั้งหมด 
มีบ้าน

ต้นแบบ 

- ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบา้น
แบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรูแ้ละ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 
1 แห่ง ต่อ 1 
ชุมชน โดยจดัท า
ปูายบา้นตวัอย่าง  
จ านวน 62 ปูาย 
 

50,000 - ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบา้น
แบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรูแ้ละ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 
1 แห่ง ต่อ 1 
ชุมชน โดยจดัท า
ปูายบา้นตวัอย่าง  
จ านวน 62 ปูาย 
 

50,000 - ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบา้น
แบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรูแ้ละ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 
1 แห่ง ต่อ 1 
ชุมชน โดยจดัท า
ปูายบา้นตวัอย่าง  
จ านวน 62 ปูาย 
 

50,000 - ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบา้น
แบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรูแ้ละ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 
1 แห่ง ต่อ 1 
ชุมชน โดยจดัท า
ปูายบา้นตวัอย่าง  
จ านวน 62 ปูาย 
 

50,000 - ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทกุ
ชุมชนมีบา้น
แบบอย่างตามวิถี
เศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรูแ้ละ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 
1 แห่ง ต่อ 1 
ชุมชน โดยจดัท า
ปูายบา้นตวัอย่าง  
จ านวน 62 ปูาย 
 

50,000 
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ยุทธศาสตร ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

3.3 กลยุทธ์การสร้างระบบบรหิารจัดการภาคเีครือข่ายและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคณุธรรม 
1) โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กอง
สวสัดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
- ชุมชนท่าจนี 
 

ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
อบรม

สามารถน า
ความรู้ไปใช้ 

ในชีวิต 
ประจ าวันได ้

- ส่งเสริมให้
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้น าแนวคิด
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์
เรยีนรู ้ ได้แก่
เกษตรอินทรยี,์ 
ผักพื้นบา้น การ
ขยายพันธุไ์ม,้
ธรรมชาติศกึษา
และสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 

200,000 - ส่งเสริมให้
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้น าแนวคิด
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์
เรยีนรู ้ ได้แก่
เกษตรอินทรยี,์ 
ผักพื้นบา้น การ
ขยายพันธุไ์ม,้
ธรรมชาติศกึษา
และสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

200,000 - ส่งเสริมให้
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้น าแนวคิด
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์
เรยีนรู ้ ได้แก่
เกษตรอินทรยี,์ 
ผักพื้นบา้น การ
ขยายพันธุไ์ม,้
ธรรมชาติศกึษา
และสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

200,000 - ส่งเสริมให้
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้น าแนวคิด
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์
เรยีนรู ้ ได้แก่
เกษตรอินทรยี,์ 
ผักพื้นบา้น การ
ขยายพันธุไ์ม,้
ธรรมชาติศกึษา
และสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

200,000 - ส่งเสริมให้
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้น าแนวคิด
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์
เรยีนรู ้ ได้แก่
เกษตรอินทรยี,์ 
ผักพื้นบา้น การ
ขยายพันธุไ์ม,้
ธรรมชาติศกึษา
และสิ่งแวดลอ้ม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

200,000 
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แบบฟอร์มที่ 6 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร หน่วยงาน เทศบาลนครตรัง ประจ าปี 2560 

ชื่อองค์กร หน่วยงาน    เทศบาลนครตรัง  

สถานที่ตั้ง     103  ถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 

ชื่อผู้ประสานงาน     นางสาวฉัตติมา  ตั้งค า      โทร  075 – 218017  ตอ่ 1218  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ
โครงการในแผนปฏิบัติการปี 2560 

จ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย 

จ านวนประชาชน
เป้าหมาย 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 113 660 1,500 
2.  กองสวัสดิการสังคม 23 1,092 2,075 
3.  กองวิชาการและแผนงาน 23 66 1,000 
4.  ส านักการศึกษา 98 - 15,000 
5.  โรงเรียนเทศบาล 1 64 1,039  
6.  โรงเรียนเทศบาล 2 74 1,156  
7.  โรงเรียนเทศบาล 3 33 408  
8.  โรงเรียนเทศบาล 4 22 227  
9.  โรงเรียนเทศบาล 5 24 228  
10. โรงเรียนเทศบาล 6 91 1,294  
11. โรงเรียนเทศบาล 7 17 178  
12. โรงเรียนเทศบาล 8 9 318  
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 39 402  
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 5 114  
15. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 262 397 100 
16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 11 -  
17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 11 -  
18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 10 -  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560    18    โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปี 2560      รวม   3,110,000 บาท 
  - จากงบปกติของหน่วยงาน  รวมทุกโครงการ  จ านวน  3,110,000 บาท 
 - จากงบอ่ืนๆ    รวมทุกโครงการ  จ านวน   - บาท 

งบประมาณ  รวม   3,110,000   บาท 

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  รวม   18   โครงการ/กิจกรรม 
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เป้าหมายในปี 2560 
 - จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง  มีจ านวนรวม  15,000 คน   โดยเฉพาะเด็กอายุ  5 – 14 ปี  มีจ านวนรวม  
5,000 คน 
 - จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีให้ความส าคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  25  แห่ง 
 - จ านวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  129  แห่ง 
 - จ านวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  5,000  คน 
 - จ านวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 15 แห่ง (15 ครัวเรือน) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12  เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการขององค์กรหน่วยงาน 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความรักภาคภูมิใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ

และถวายความจงรักภักด ี
- เด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีและมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา ประวัติศาสตร์ และหลักการของ

ทุกศาสนา สามารถส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง 

- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณี เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน สามารถสนับสนุน ส่งเสริม และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่ง
ความสุข 
  - เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงพระคุณของบิดาและมารดา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที 
สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็ง สามารถลดปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  

- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้ง และกระบวนการประชาธิปไตย
มากขึ้น  

- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรังมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
1.1 โครงการสื่อ
สัมพันธ์ครอบครัวสุข
สันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 

1.เพื่อให้ครอบครัวของเด็กได้
มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่
อบอุ่นเข้มแข็ง ลดปัญหา
ความรุนแรงและการทะเลาะ
วิวาทในครอบครัว 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 

1.จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบครัว
สุขสันต์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
2.เด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 
100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครอบครัวของ
เด็กมีโอกาสสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
อบอุ่นเข้มแข็งลด
ปัญหาความรุนแรง
และการทะเลาะ
วิวาทในครอบครัว 

20,000   
 
   

ก.พ. – มี.ค. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.2 โครงการอบรม
สัมมนา “ครอบครัว
อบอุ่น  ต้นทุน
สังคมไทย” 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยว กับ
สถาบันครอบครัว 
2.เพื่อรวมกลุ่มสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนเทศบาล
นครตรังเป็นเครือข่ายท างาน
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 

1.ครอบครัวต้น 
แบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม124 
ครอบครัว ได้แก่ 
พ่อ แม่ ลูก  
2.แกนน าชุมชนร่วม
กิจกรรม 124 คน 
3.แกนน าสตรรี่วม
กิจกรรม 132 คน 
4.แกนน าผูสู้ง 
อายุร่วมกิจกรรม 
62 คน 
5.แกนน าเยาวชน 
62 คน 
6.ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ทดสอบและมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 
 

1.มีครอบครัว
เข้มแข็ง  
2.มีแกนน าองค์กร
ชุมชนร่วมกิจกรรม  
3.มีระบบปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดทีย่ั่งยืน 

200,000 
 

     
มี.ค. – มิ.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.3 โครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม
เยาวชนและประชาชน 

1.เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.เพื่อเป็นการส่งเสรมิความรู้ 
ความเข้าใจประวัติศาสตร์
ทางศาสนา 
3.เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรม
ศาสนิกชนท่ัวไป 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
 

1.จัด 3 กิจกรรม 
2.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมจรยิธรรมแก่
เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
3.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ความ
เป็นมาของ
พระพุทธศาสนาและ
สถานที่ส าคญัทาง
พระพุทธประวัติและ
สถานที่อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
4.จัดกจิกรรม
ส่งเสริมการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟปูระวัติศาสตร์
ของศาสนาต่างๆ
และศาสนสถานที่
ส าคัญ 
 
 
 
 

1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเป็น
บุคคลที่มีคณุธรรม
จริยธรรมอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมี
ความสุขและมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ความเปน็มาของ
พระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง 
2.ศาสนสถานท่ี
ได้รับการฟื้นฟู
และอนุรักษส์ืบไป 

100,000      
ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.4 โครงการรักษ์น้ า
ตามแนวพระราชด าร ิ
 

1.เพื่อสนับสนุนด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
การจัดการทรัพยากรน้ าโดยวิธี
ธรรมชาติ 
2.เพื่อเฝูาระวังและบ าบัด
คุณภาพน้ าในคลองห้วยยางและ 
คลองน้ าเจ็ดให้มีคุณภาพดีขึ้น 
3.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตส านึกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
4.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่าย LA 21 

-กอง
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 
-งานแผนงาน
สาธารณสขุ 

1.จัดเข้าค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ าตามแนวพระ 
ราชด าริแก่
นักเรียนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 100 คน 
2.จัดกิจกรรมเฝาู
ระวังและตรวจ 
สอบคุณภาพน้ า
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3.จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดคณุภาพ
น้ า 
4.เพิ่มจดุบ าบัด
คุณภาพน้ าใน
คลองห้วยยาง/
คลองน้ าเจ็ด 1 จุด 
โดยวิธีธรรมชาติ  
 

1.คุณภาพน้ าใน
คลองห้วยยาง 
และคลองน้ าเจ็ด 
มีคุณภาพดีขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
จัดการคณุภาพ 
และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมือง
แห่งความสุข 

200,000      

ธ.ค. 59 – มิ.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

เช่น แพหญ้าแฝก, 
แพเตยหอม, ปลูก
ต้นพุทธรักษา/เตย
หอมแนวคลอง  
5.กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการ
น้ าตามแนวพระ 
ราชด าริ พ้ืนท่ี
ต่างจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.5 โครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา 

1.เพื่อเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมทางศาสนา 
2.เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุนศาสนิกชนในการ
เรียนรู้และท านุบ ารุงศาสนา 
3.เพื่อเป็นการเผยแผ่
หลักธรรมทางศาสนาให ้
ศาสนิกชนน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
 

1.จัด 4 กิจกรรม 
2.จัดงานประเพณี
เกี่ยวกบัศาสนา เช่น 
ประเพณีท า บญุวัน
สารทเดือนสบิ งาน
ทอดกฐนิ ฯลฯ โดยมี
พุทธศาสนิกชนเข้า
ร่วมประมาณครั้ง
ละ 15,000 คน 
3.จดักิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคญัทาง
ศาสนา เช่น ถือศลี
อดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆ 
บูชา วันวสิาขบูชา   
วันเข้าพรรษา วัน 
ออกพรรษา ฯลฯ 
4.จัดการอบรม
ความรู้ด้านศาสนา
แก่ศาสนิกชน  
การจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานที่ต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับศาสนา 
 

1.ศาสนาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การท านุบ ารุงอย่าง
ยั่งยืน 
2.ศาสนิกชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักการและ
ประวัติศาสตร์ทาง
ศาสนาอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 
 

100,000      

ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.6 โครงการจดั
กิจกรรมธนาคารความดี
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 
2.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียน 
3.เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนท่ี
มีความประพฤติด ี

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 

1.จัดกิจกรรม
ธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดี
การประกวดนัก 
เรียนที่ดี ทัศน
ศึกษา ดูงาน และ
กิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
2.จัดท าคูม่ือและ
สมุดฝากความดี
ส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.จัดปลีะ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนคุณธรรม
จริยธรรม 
2.นักเรียนมี
บุคลิกภาพท่ีด ี
3.นักเรียนท่ีมีความ
ประพฤติดไีดร้ับการ
ยกย่อง 

50,000      
ก.พ. – เม.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.7 โครงการเสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีไทย 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในการพัฒนาประชาธิปไตย 
พัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธภิาพ 
4.เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม 
เคารพกฎหมายเคารพสิทธิ
เสรภีาพของผู้อื่น ตลอดจนหน้าที่
ตามรัฐธรรมนญูบัญญัตไิว ้
5.เพื่อให้ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามสี่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมมีคณุธรรมและ
จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิต 
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานกิจการ
สภา 
 

1.เพื่อเป็นค่าใช้ 
จ่ายส าหรับการ
อบรมให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเขต
เทศบาลนครตรัง 
(ตัวแทนจาก
ชุมชน) จ านวน 3 
รุ่นๆละ 220 คน 
รวม 660 คน 
2.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครง 
การมีความพึง
พอใจ    

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหน้าที่
ของพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย  
2.ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนด้วย
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองต่อสังคม
สอดคล้องกับ
หลักธรรมวัฒนธรรม
ประเพณี เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรภีาพของผู้อื่น   
3.มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการเลือกตั้ง 
 

100,000      
ม.ค. – มิ.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.8 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
นครตรัง 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ
ประชาธิปไตย  
2.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการท างานเป็น
ทีม 

-ส านัก
การศึกษา  
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 

1.จัด 3 กิจกรรม 
2.จัดกิจกรรมคัด 
เลือกคณะกรรมการ
บริหารสภาเด็กฯ  
3.จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 
1 ครั้ง  
4.จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 
 

1.คณะกรรมการ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงกระบวนการ
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  
2.คณะกรรมการบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน
รู้จักการท างานเป็นทีม  
3.เด็กและเยาวชนไดม้ี
โอกาสแสดง ออกเนื่อง
ในวันเยาวชนแห่งชาติ
ในกิจกรรมที่สนใจ 
 

100,000      

1.9 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประชาธปิไตย 
2.เพื่อส่งเสรมิการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยใน
โรงเรียนมากขึ้น 
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัตติน
ในวิถีประชาธิปไตย 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
 

1.จัดกิจกรรมส่ง 
เสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนสังกัด
เทศ บาลนครตรัง 
2.ส่งโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวด
โรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ต้นแบบ 
3.ปีละ 1 ครั้ง 
 

1.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย 
2.นักเรียนได้ปฏิบตัิ
จริงสามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

100,000      

ก.พ. – มี.ค. 60 

ม.ค. – ก.พ. 60 

ส.ค. – ก.ย. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.10 โครงการอบรม
กรรมการนักเรยีน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรูค้วามเข้าใจในระบบ
ประชาธปิไตย 
2.เพื่อปลูกฝังการท างานเปน็ทีม
และการมีสว่นรว่ม 
3.เพื่อใหก้รรมการนกัเรียนเปน็
แบบอย่างที่ดแีก่นักเรยีนใน
โรงเรียน 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
 

- จัดอบรม
กรรมการนักเรยีน
ของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
1 ครั้ง  
 

1.กรรมการนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 
2.นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริงสามารถน าความ 
รู้ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวนัได ้

80,000      

1.11 โครงการจัด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อเทิดพระ เกียรติ และ
ถวายความจงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความกตญัญู
กตเวทีและระลึกถึงพระคณุของ
พ่อ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
-ถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
-ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันพ่อ 
-การแสดงความ
กตัญญูต่อพ่อ 
-ระบายสีดอก
พุทธรักษา 
-วาดภาพระบายสี, 
ฯลฯ 
 

1.โรงเรยีนในสังกดั
เทศบาลนครตรังร่วม
เทิดพระเกยีรติและ
ถวายความจงรกัภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไดแ้สดง
ความกตัญญูกตเวที
และระลึกถึงพระคณุ
ของพ่อ 

80,000      

เม.ย. – พ.ค. 60 

ธ.ค. 59 



 
 

31 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.12 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อเทิดพระ เกียรติและถวาย
ความจงรักภักดตี่อสมเดจ็พระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความกตญัญู
กตเวทีและระลึกถึงพระคณุของ
แม ่

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง 
-ถวายพระพรเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนม 
พรรษาฯ 
-ประดิษฐ์บัตรอวย
พรวันแม ่
-การแสดงความ
กตัญญูต่อแม ่
-วาดภาพระบายส,ี ฯลฯ 

1.โรงเรยีนในสังกดั
เทศบาลนครตรังร่วม
เทิดพระเกยีรติและ
ถวายความจงรกัภักดี
ต่อสมเดจ็พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไดแ้สดง
ความกตัญญูกตเวที
และระลึกถึงพระคณุ
ของแม ่
 

80,000      

1.13 โครงการนครตรัง 
เมืองแห่งความ
จงรักภักด ี

1.เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหา 
กษัตริย์แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี
2.เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐ เอกชน  
ได้น าแนวทางตาม
พระราชด าริไปใช้เป็น
แบบอย่างในการท างานและ
การด าเนินชีวิต 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝุายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 

-การจัดท าซุ้มเฉลมิ
พระเกียรติ บรเิวณ
จุดต่างๆ  ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
-การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรต ิ
-การจัดกิจกรรมและ
ชุดการแสดงเฉลิม
พระเกียรต ิ
-การจัดกิจกรรมลง
นามถวายพระพร 
ฯลฯ 

1.ประชาชนเกิดความ
รักภาคภูมิใจต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของปวงชนชาวไทย 
2.ท าให้ประชาชน
ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนได้
น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการท างานและ
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

1,500,000      

ส.ค. 60 

ต.ค. 59 – ส.ค. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1.14 โครงการจัดงาน
วันรัฐพิธีและวันส าคัญ
อื่นๆ 

1.เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและแสดงความ
จงรักภักดี ความกตัญญู
กตเวทีในวันส าคัญทางรัฐพิธ ี
2.เพื่อเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานรัฐพิธี 
 

- จัดกิจกรรมนิทรรศ 
การอันเกีย่วเนื่องในวนั
รัฐพิธีและวนัส าคญั 
เช่น วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี วันเฉลมิพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว 5 ธันวา 
มหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ 12 สิงหา
มหาราชินี 28 กรกฎา 
คม (วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ) 
2 เมษายน (วันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม และ
วันส าคัญต่าง ๆ  

1.ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี  
2.ประชาชนมีศูนย์
รวมแห่งจิตใจและมี
ความรักสามัคคี 
สร้างความสมาน 
ฉันท์แก่คนในชาติ 

100,000      
ต.ค. 59 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
2.1 โครงการรวมพลัง
สร้างนครตรังสีขาว 

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
หนังสือสั่งการ ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินแก่ผูบ้ริหาร 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลนคร
ตรัง 
2.เพื่อให้ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลนครตรังน า
ความรู้เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความผิดตามกฎหมายไป
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
 

- กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
- ฝุายนิติการ 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินแก่
ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
- การประกวดค า
ขวัญ 
 

1.ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลนครตรังมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ 
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงิน 
2.ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
นครตรังปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงิน 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

100,000      

พ.ย. 59 – ก.ค. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
3.1 โครงการส่งเสริม 
การออมทรัพย์และ
กองทุนชุมชนเมืองใน
ชุมชน 

1.เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการอด
ออม สะสมเงินด้วยสัจจะมี
เงินทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและสวัสดิการของ
สมาชิก 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 
3.เพื่อรู้จักผนึกก าลังรวม 
น้ าใจความสามัคคีช่วย เหลือ
ซึ่งกันและกัน 
4.เพื่อให้การเรียนรู้ส่งเสริม
ประสบการณ์เรื่องเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

-จัดอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์
และกองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศน
ศึกษาดูงาน   

1.ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายเงินในครอบครัว 
2.ชาวบ้านมีความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับออม
ทรัพย์มากขึ้น 
3.ประชาชนมีความ
รักความสามัคค ี
4.ประชาชนมีความ
เข้าใจในการบริหาร
จัดการเรื่องของ
การเงินและการ
ออมเพิ่มขึ้น 

50,000      
มิ.ย.– ส.ค. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

3.2 โครงการบ้าน
ตัวอย่างวิถีพอเพียง 

1.เพื่อให้ในแต่ละชุมชนมี
บ้านต้นแบบท่ีจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและเป็น
แนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิก
ในชุมชนในเรื่องของการใช้
พื้นที่ท่ีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2.เพื่อสร้างการร่วมกลุม่ใน
ชุมชนให้สมาชิกในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3.เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเอง
ในระดับครัวเรือนต่อเนื่องไป
จนท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
4.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 

- ส่งเสริมสนับ 
สนุนให้ทุกชุมชน 
มีบ้านแบบอย่าง
ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็น
ที่ให้ความรู้และ
เป็นแนวทางแก่
สมาชิกในชุมชน 1  
แห่ง ต่อ 1 ชุมชน 
โดยจดัท าปูายบ้าน
ตัวอย่าง  จ านวน 
62 ปูาย 

1.แต่ละชุมชนมีบ้าน
ต้น แบบที่จะเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่สมาชิก
ในชุมชนในเรื่องของ
การใช้พื้นที่ท่ีจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.มีการร่วมกลุ่มใน
ชุมชนให้สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
3.เป็นตัวอย่างแก่
สังคมอื่น  ๆหรือสังคม
เมืองที่มีพ้ืนที่น้อย 
แต่สามารถใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุดใน
พื้นที่มีอย่างจ ากัด 
4.ลดรายจ่ายเพิม่
รายได้ในครัวเรือน 
สมาชิกชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
 

50,000      
ก.พ.– ส.ค. 60 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

3.3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อส่งเสรมิและให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.เพื่อประชาชนในชุมชนน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
-ชุมชนท่าจนี 
 

-ส่งเสรมิให้ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครตรังได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  
ได้แก่เกษตร
อินทรีย์, ผักพ้ืน 
บ้าน การ
ขยายพันธุ์ไม,้
ธรรมชาติศึกษา
และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน,การพัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริม
สขุภาพ 
 
 
 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ประชาชนใน
ชุมชนสามารถน า
แนวคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได ้

100,000      

 

มิ.ย.– ก.ย. 60 
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