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  การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความสําคัญตอการบริหารและการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เทศบาลนครตรังจึงไดนําขอมูลปญหา  ความตองการของประชาชน 
ศักยภาพของทองถ่ิน  และนโยบายของผูบริหาร  รวมท้ังกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง   เพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา           
ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนทางท่ีถูกตอง ชัดเจน ท่ีจะทําใหการบริหารและการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล            
นครตรัง ท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับตางๆ เชน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด และแผนชุมชน  เพราะ
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการพัฒนา เพ่ือสามารถดําเนินการใหบรรลุในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปยังมีความเช่ือมโยง ใกลชิดกับงบประมาณ เพราะ
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
รวมท้ังเปนแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
 

                          หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ฉบับนี้จะอํานวยตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเมือง ความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมบูรณ สนองเจตนารมณของทุกฝายท่ีมุงหวังและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใต          
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ  
ซ่ึงจะมีผลตอจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   พันธกิจการพัฒนา   และวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป   กลาวคือ เทศบาลใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไปจัดจัดทํางบประมาณรายจาย  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ
รอบคอบและผายกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
  นิยามของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 วาแผนพัฒนาสามป หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
    แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ   ดังตอไปนี ้

1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา 
3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงเวลาสามป 
4. เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
  ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
เวลาสามปนั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ คือ 

  1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของโครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/ กิจกรรม 



 
- 2 - 

  2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป  
 
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตางๆ   ท่ีสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหมี 
ความพรอมท่ีจะดําเนินการนําไปปฏิบัติเม่ือไดรับงบประมาณ 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี 
ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

3. เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
4. เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย 

ประจําป 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 – 2555) 
   หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แลวก็จะเปนขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
       หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป   (งานวิเคราะหนโยบายและแผน             
ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน) เสนอบันทึกขอความ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการ พรอมกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง   สรุปยุทธศาสตรและ          
แนวทางการพัฒนา  จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ อาทิ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไป  พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา รวมท้ังสรุป
ยุทธศาสตรในระดับตางๆ  และนโยบายของนายกเทศมนตรี   เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมจัดทําราง
แผนพัฒนาสามป 

3. ประชุมประชาคมเมือง  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ     
เพ่ือรวมประชุมตัดสินใจในการนําประเดน็ปญหาความตองการพัฒนาไปสูการวิเคราะห 

ตัดสินใจ  และนําพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติตามศักยภาพของทองถ่ิน 
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4. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนา 

สามปตามกรอบเคาโครงแผนพัฒนาสามป 
5. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

5.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรังพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเสนอ 
นายกเทศมนตรี   

5.2  นายกเทศมนตรีอนุมัติแผนพัฒนาและประกาศใชแผนพัฒนาสามป    เพ่ือนําไป 
ปฏิบัติและแจงสภาเทศบาล ผูเกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบโดยท่ัวกัน 
 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบท่ี
แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจมีความเช่ือมโยง  และสงผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน   เพ่ือใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอสาธารณสูงสุด  
  ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบดวย 
  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหลงงบประมาณภายนอก รวมท้ังมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
  คน  ซ่ึงหมายความรวมท้ังผูบริหาร รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ทุกระดับ  ซ่ึงจะ
มีความหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงเทศบาลจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้น
มาใช  รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเทศบาลและถาพิจารณาในความหมาย
อยางกวาง   และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
  วัสดุอุปกรณ   หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีใหมีความทันสมัย             
เพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมสวนรวมไดอยางเทากันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ  เปนส่ิงท่ีจะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน   การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลป ท่ีตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลนครตรัง 

 
ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครตรัง 
    เดิมเทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงสุขาภิบาล
จังหวัดตรัง  ไดถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลท่ี7 ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล  
พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตรัง  เม่ือวันท่ี 10  ธันวาคม พ.ศ.2476   
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 10 ธันวาคม  
พ.ศ.2478  เทศบาลเมืองตรังไดเปดดําเนินการครั้งแรกโดยใชท่ีทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเปนสํานักงาน 
ตั้งอยูถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังส้ิน  6.86  ตารางกิโลเมตร  
และในป  พ.ศ.2484  เทศบาลไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหมในท่ีเดิม             
โดยสรางเปนอาคารไมช้ันเดียวแลวดําเนินการเรื่อยมา จากนั้นในป พ.ศ.2511 เทศบาลไดมีการขยายอาณาเขต
เทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร  เม่ือวันท่ี  24 กันยายน พ.ศ.2511  รวมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน  14.77 
ตารางกิโลเมตร จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงาน
เทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรท่ีขยับขยายสํานักงานใหกวางขวางขึ้นเพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเปนท่ีเชิดหนาชูตาแกทองถ่ิน  จึงไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลขึ้นใหม  โดยขอ
อนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เปนจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใชเปนคากอสราง
สํานักงานเทศบาลหลังใหม  ซ่ึงมีลักษณะเปนตึก 3 ช้ัน ทรงไทย  กอสรางเสร็จเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2521  
และไดทําพิธีเปดดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ.2522  เทศบาลนครตรังไดรับการประกาศใหเปน
เทศบาลนครตรัง  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลม 116  ตอนท่ี 110 ก  เม่ือวันท่ี 10 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณ
ของเทศบาลนครตรังเปนรูปพระอาทิตย  ทะเล  และนางฟาถือดวงแกว เพราะช่ือของทองท่ีคือ ตรัง 
หมายความวา  รุงอรุณ  และตรังเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูติดกับฝงทะเลดานตะวันตก   นางฟาถือดวงแกว   
หมายถึง   ความเจริญรุงเรืองและสุขสมบูรณของประชาชนในทองถ่ิน 
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1. ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 
1.1  ขอมูลองคกร 
  สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ตั้งอยูเลขท่ี 103  ถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง       
1.2  สภาพทั่วไป 

  เทศบาลนครตรังอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลทับเท่ียง  มีพ้ืนท่ี  14.77  ตารางกิโลเมตร 
  อาณาเขต   ทิศเหนือจด   ตําบลนาตาลวง    อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
       ทิศใตจด   ตําบลโคกหลอ  อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
       ทิศตะวันออกจด ตําบลบานโพธ์ิ     อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
       ทิศตะวันตกจด  ตําบลบางรัก        อําเภอเมือง    จังหวัดตรัง 
  ระยะหางจากท่ีตั้งจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 
  มีบานจํานวน   22,187  หลัง  (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
       1.3  อัตรากําลัง  (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน  รวมท้ังส้ิน  จํานวน   409   คน 
  ลูกจางประจํา    รวมท้ังส้ิน  จํานวน  116   คน 
  พนักงานจางท่ัวไป   รวมท้ังส้ิน  จํานวน  385   คน 
 พนักงานจางตามภารกิจ  รวมท้ังส้ิน จํานวน  198   คน 
       1.4  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1. รถยนตดับเพลิง      6     คัน 
  2. เรือยนตดับเพลิง      -      คัน 
  3. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม    5     คัน 
  4. รถยนตบรรทุกน้ํา        5    คัน 
  5. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม     4    เครื่อง 
  6. รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา      1    คัน 
  7. รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต       2    คัน 
  8. เรือทองแบนสําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    -    ลํา 
  9. อัตรากําลังเจาหนาท่ีดับเพลิง               58    คน 

   - พนักงานสวนทองถ่ิน             26    คน 
   - ลูกจางประจํา 13    คน 

     - ลูกจางช่ัวคราว                19    คน 
  10. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธรณภัย           609    คน 
  11. ในรอบปท่ีผานมามีการปฏิบัติหนาท่ี            145    ครั้ง 
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  12. ความเสียหายในรอบปท่ีเกิดขึ้น              22    ครั้ง 
  13. ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม            1    ครั้ง 
  14. ในปงบประมาณท่ีผานมาตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ท้ังส้ิน  1,200,000    บาท 
  15. ในปงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ท้ังส้ิน     590,000    บาท 
  16. วิทยุส่ือสาร       44    เครื่อง 
        - ชนิดประจําศูนยวิทย ุ  จํานวน   1    เครื่อง 
        - ชนิดติดตั้งในยวดยาน  จํานวน 10    เครื่อง 
        - ชนิดมือถือ    จํานวน  33    เครื่อง 
       1.5  การส่ือสาร 

จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล              58    หมายเลข 
  จํานวนโทรศัพทสาธารณะ    1    หมายเลข 
  จํานวนโทรศัพทของทองถ่ิน               33    หมายเลข 

2. ขอมูลพ้ืนฐานดานโครงสรางพ้ืนฐาน (กายภาพและส่ิงแวดลอม) 
       2.1  ถนน 
  ทางหลวงทองถ่ิน  จํานวน   244  สาย 
  สภาพถนน    - คอนกรีต  จํานวน  119  สาย  ระยะทาง    36,400.90  กม. 
          - ราดยาง  จํานวน  123  สาย  ระยะทาง   55,258.60  กม. 
          - ลูกรัง  จํานวน      2  สาย  ระยะทาง         308.00  กม. 
       2.2  ประปา 
  ครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปา จํานวน 12,325  หลังคาเรือน 
  หนวยงานเจาของกิจการประปา   

1. การประปาตรัง  
2. การประปาสวนภูมิภาค   

  กําลังผลิตท่ีใชงาน     15,840  ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ําผลิต   355,715  ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําผลิตจาย   348,029  ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําจําหนาย    210,135  ลบ.ม. 

  แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา คือ   แหลงน้ําผิวดิน 
  มีแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แมน้ําตรัง  ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก 
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       2.3  ไฟฟา 
  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช   22,187  หลังคาเรือน  ไมมีไฟฟาใช   -  หลังคาเรือน 
  ถนนในเขต อปท. ท่ีมีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  244  สาย 
  ถนนในเขต อปท. ท่ีไมมีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน    -    สาย 
       2.4  แหลงน้ํา 

หนองน้ํา  30  แหง    บอน้ําตื้น   7   แหง 
ลําคลอง     2  แหง     บอบาดาล  7  แหง 

       2.5  การระบายน้ํา 
บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง  3  ชุมชน  คือ  ชุมชนควนขัน,  ชุมชนควนขนุน และชุมชนหลังสนามกีฬา 
ระยะเฉล่ียท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุด  7-14  วัน  ประมาณชวงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 
สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก   ฝนตกชุกตอเนื่อง และการรับน้ําจากเขตอําเภอขางเคียง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการทําความสะอาดราง/ทอระบายน้ํา   ปละ 3 ครั้งขึ้นไป  

       2.6  น้ําเสีย 
  วิธีบําบัดน้ําเสียโดยวิธี  1) ดําเนินการเอง   2) จางเอกชน  
  ปริมาณน้ําเสีย    5,700 - 6,500  ลบ.ม./ 1 วัน   
  ปริมาณท่ีบําบัดได    6,000 - 7,000  ลบ.ม./ 1 วัน 
  ทางระบายน้ําหลักในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  
   1. คลองหวยยาง 
   2. คลองน้ําเจ็ด 
   3. บอบําบัดน้ําเสีย   ความยาว  8,817  ก.ม. 
 ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช  คือ แบบเติมอากาศ    จํานวน                     1    แหง 
  น้ําเสียท่ีบําบัดได     จํานวน  6,000 - 7,000   ลบ.ม./ 1 วัน 
  คาซอมเครื่องจักร/เครื่องมือ ในการกําจัดน้ําเสีย                 9,362   บาท/เดือน 
  พนักงานปฏิบัติหนาท่ีบําบัดน้ําเสีย          20    คน/ 1 วัน 
  คาจางพนักงานปฏิบัติหนาท่ีบําบัดน้ําเสียทุกคน (รวม)                   139,700   บาท/เดือน 
  ไมมีคาธรรมเนียมจัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย     
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3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
       3.1  การพาณิชย 

ธนาคาร    16  แหง  สถานีบริการน้ํามัน    15  แหง 
  บริษัท     93  แหง   ศูนยการคา/หางสรรพสินคา    2   แหง 
  หางหุนสวนจํากัด  66  แหง   ตลาดสด      3  แหง 
  รานคาตาง ๆ              122  แหง  โรงฆาสัตว      1  แหง 
       3.2  สถานบริการ 
  โรงแรม     17  แหง 
  รานอาหาร  286  แหง 
  โรงภาพยนตร       1   แหง 

สถานีขนสง      1   แหง 
       3.3  การคลงั  (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
  รายรับ  รวมท้ังส้ิน                               256,649,394.80  บาท แยกเปน 
   1) ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง  รวมท้ังส้ิน                  16,643,799.01  บาท 
        - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                  14,846,947.21  บาท 
       - ภาษีบํารุงทองท่ี                        276,282.80  บาท 
       - ภาษีปาย                      1,432,169.00  บาท 
       - อากรการฆาสัตว                          88,400.00  บาท 
  2) ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและแบงสรรให รวมท้ังส้ิน                87,303,800.15  บาท 
      - ภาษีมูลคาเพ่ิม                   78,063,736.28  บาท 
      - ภาษีสุรา                      2,397,737.01  บาท 
      - ภาษีสรรพสามิต                     3,595,579.29  บาท 
        - ภาษคีาภาคหลวงแร,คาน้ํามันปโตรเลียม และนิติกรรมท่ีดิน 3,246,747.57  บาท 
  3) รายไดหมวดอ่ืน   รวมท้ังส้ิน                         14,364,321.63  บาท 
        - คาธรรมเนียม ใบอนุญาตและคาปรับ                   2,635,541.50  บาท 
        - รายไดจากทรัพยสิน                               10,882,453.22  บาท 
        - รายไดจากทุน                          40,500.00  บาท 
        - รายไดเบ็ดเตล็ด รวม                       805,826.91  บาท 
    4) รายไดหมวดเงินอุดหนุน  รวมท้ังส้ิน                 138,337,474.01  บาท 
          - เงินอุดหนุนเพ่ือการบูรณะทองถ่ินและกิจการอ่ืนท่ัวไป 138,337,474.01  บาท 
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  5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย รวมท้ังส้ิน 32,495,668.04  บาท 
        - สถานธนานุบาล                                             32,495,668.04  บาท 
 เงินสะสม  รวมท้ังส้ิน        568,956,817.70  บาท 
        - เงินสะสมเก็บรักษาไวเอง      567,062,107.66  บาท 
        - เงินสะสมสงสมทบ ก.ส.ส             1,894,710.04  บาท 
 รายจาย รวมท้ังส้ิน      119,787,977.05  บาท 
        - งบกลาง              8,544,156.20  บาท 
        - รายจายประจําป     111,200,271.05  บาท 
        - รายจายเพ่ือการลงทุน              43,550.00  บาท 
 รายจายบางประเภท 
        - เพ่ือการศึกษา     116,819,210.00  บาท 
        - เพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอย      4,567,492.86  บาท 
        - เพ่ือการบํารุงทางน้ํา            595,728.55  บาท 
        - เพ่ือการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  5,559,949.75  บาท 
        - เพ่ือการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน      8,946,771.64  บาท 
        - เพ่ือการสงเสริมการกีฬา                    1,108,326.00  บาท 
        - เพ่ือการสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน      4,571,526.50  บาท 
   รายจายเพ่ือกิจการเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย 
        - เพ่ือกิจการสถานธนานุบาล                      17,000,919.09  บาท 

4. ขอมูลดานสังคม 
       4.1  ประชากร 

รายการ ปปจจุบัน ปที่แลว 2 ปที่แลว 
ประชากรชาย (คน) 27,259 27,475 28,062 
ประชากรหญิง (คน) 31,539 31,156 31,780 
รวมประชากร (คน) 58,798 58,631 59,842 
บาน (ครัวเรือน) 22,187 21,776 21,344 

       4.2  การศึกษา 
 สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
  - ระดับอนุบาล    3  แหง   
  - ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา   7   แหง     
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  - ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน  3   แหง   
 สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  - ระดับประถม    2  แหง 
 - ระดับมัธยม    1  แหง 
  - ระดับอุดมศึกษา    3  แหง 
 สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดเอกชน 

- ระดับประถม    6  แหง 
 - ระดับมัธยม    4  แหง  
  สถานพักผอนหยอนใจ 
   - สนามกีฬาทองถ่ิน     2  แหง    
   - สวนสาธารณะ    5  แหง 
   - สวนสุขภาพ       3  แหง 
       4.3  สาธารณสุข 
  โรงพยาบาล  รัฐบาล      1  แหง   เตียงคนไข      475  เตียง 
     เอกชน        3  แหง   เตียงคนไข      320  เตียง 
 ศูนยบริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย 3  แหง  
       4.4  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
  มีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
  ปริมาณขยะมูลฝอย  60   ตัน/1 วัน 
  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   
   - แบบเปดขางเททาย    ขนาดความจ ุ  16  ลบ.หลา    จํานวน  1  คัน 

         ขนาดความจ ุ  12  ลบ.หลา   จํานวน  3  คัน 
         ขนาดความจ ุ  15  ลบ.หลา   จํานวน  8  คัน 
         ขนาดความจ ุ    8  ลบ.หลา   จํานวน  1  คัน 

  - แบบอัดทาย          จํานวน  9  คัน 
  รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน    15  คัน  
  พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน  204  คน 
  มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน    45  ไร 
  รถยนตเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  จํานวน      2  คัน 
  สถานท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล   จํานวน      1  แหง  
  มีถังเก็บรวมท้ิง    จํานวน     30  ถัง 
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       4.5  การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
  1) หลังคาเรือน              8  บาท/เดือน 
  2) รานคา         65  บาท/เดือน 
  3) โรงงานอุตสาหกรรม      1,500  บาท/เดือน 
 
 

5.  สรุปขอเสนอประเด็นการพัฒนาจากการประชุมเวทีประชาคมทองถิน่ 
     วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2552  ณ  โรงแรมวัฒนาพารค  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
     5.1  ดานการศึกษา 
  - การจัดสรางหองสมุดชุมชน / การใหมีหองสมุดเคล่ือนท่ี 
  - การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  - การสงเสริมใหผูปกครองดูแลเดก็ในปกครองอยางท่ัวถึง 
  - สงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน / ใหมีท่ีออกกําลังกาย อุปกรณกีฬาอยางเพียงพอ/ การจัดตั้ง 
                ศูนยกีฬาในชุมชน 
  - เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
  - การสงเสริมการศึกษาภาคบังคับอยางท่ัวถึง 
  - สงเสริมความรูดานภาษาตางประเทศ 
  - การจัดอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
  - การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา 
  - การจัดอบรมใหความรูดานยาเสพติด 
  - การพัฒนาหลักสูตรศาสนา 
  - การศึกษาแบบตอเนื่องท้ังในและนอกระบบ 
  - การฝกอบรมเด็กปดภาคเรียน 
  - อบรมทําความเขาใจกับผูปกครองใหเห็นความสําคัญดานการศึกษา 
  - การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหยกระดับเทาเทียมกับโรงเรียนเอกชน 
  - การอบรมใหความรูทักษะดานดนตร ี
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  5.2 ดานสังคม 
   - การดูแลกวดขันเรื่องรถแขง  การพนันในชุมชน  ปญหายาเสพติด และรานเกมส 
    - รณรงคใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน / การจัดกิจกรรมใหชุมชนเขา 
                มามีสวนรวมมากขึ้น 
   - การเฝาติดตามพฤติกรรมวัยรุน / การปลูกฝงศีลธรรมแกเด็กวัยรุนเพ่ือดูแลชุมชนดวยกันเอง 
   - สงเสริมการจัดกิจกรรมตามกลุมวัย และกจิกรรมระหวางวัย ในชุมชน 
    - จัดกิจกรรมดูแลใหกําลังใจผูดอยโอกาส 
   - จัดสรางเครือขายพันธมิตรระหวางองคกรท้ังในและนอกชุมชน 
    - จัดกิจกรรมฝกอบรมเขาคายผูปกครองเพ่ือสอดสองปองกันใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
   - จัดใหมีสนามแขงรถในสนามกีฬา 
   - การจัดกิจกรรมหรือฝกอบรมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   - สงเสริมการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุน / โครงการบานเรือนนาอยู 
   - จัดโครงการนําเด็กและเยาวชนเขาวัดฟงธรรม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

  5.3 ดานการเกษตร 
   - จัดหาบุคลากรดานการเกษตร / นักวิชาการเกษตร เพ่ือสงเสริมอาชีพการเกษตรในชุมชน 
   - สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได / ปลูกในกระถาง / ปลูกผักลอยฟา / การปลูกพืชไรดิน 
   - การจัดตั้งกองทุน / สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการเกษตร 
   - สงเสริมการจัดทําปุยชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  
   - สงเสริมการปลูกพืช ผัก เพ่ือเปนอาหารสัตว 
   - การสงเสริมจัดหาแมโคพันธุพ้ืนเมือ 
   - การจัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร 
   - การสงเสริมตลาดนัดการเกษตร 
   - การจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
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  5.4 ดานสาธารณสุข 
   - จัดใหมีบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแกประชาชน 
   - ใหมีบุคลากรแพทย พยาบาล อยางเพียงพอในแตละศูนย / ให อสม.มาประจําท่ีทําการชุมชน 
   - การดูแลตรวจสุขภาพประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางท่ัวถึง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
   - สนับสนุนน้ําดื่มสะอาดในชุมชน 
   - การเพ่ิมถังขยะพรอมฝาปด / สงเสริมการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธีและสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 
   - รณรงคและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง 
   - การเพ่ิมจํานวนเท่ียวในการเก็บขยะ 
   - การจัดตั้งกลุมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
   - สงเสริมการจัดทําโครงการหนาบาน นามอง 
   - การอบรมใหความรูดานการอนามัยและโภชนาการ 
   - การอบรมการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

  5.5 ดานเศรษฐกิจ 
   - สงเสริมอบรมการทําอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย 
   - ใหมีตลาดนัดเพ่ิมขึ้นในชุมชน 
   - การจัดสถานท่ีจําหนายสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน 
   - การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการสงเสริมอาชีพ 
   - สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหครอบคลุมทุกชุมชน 
   - สงเสริมการออมในชุมชน 
   - จัดใหมีรานคาสหกรณชุมชน 

  5.6 ดานการเมืองการปกครอง 
    - จัดอบรม ใหความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและดานกฎหมายตาง  ๆ
   - ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน ตองติดตามปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ 
   - การเปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 
   - การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
   - การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกในชุมชน 
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   - นักการเมืองควรมีจิตสํานึกในการทําหนาท่ีตอสวนรวม มีความสามัคคีกัน 
   - การกระตุนใหประชาชนสนใจดานการเมือง 
   - รณรงคการใชสิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ 
   - การจัดสัมมนานักการเมืองทองถ่ินในชุมชน 

  5.7 ดานประเพณีวัฒนธรรม 
   - การจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  
   - สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม 
   - สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา เชน กิจกรรมฟงเทศน  กิจกรรมสวดมนต  
                 ธรรมะสัญจร  เปนตน 
   - จัดนิทรรศการประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
   - การอบรมสรางจิตสํานึกอนุรักษศิลปะพ้ืนบาน ประเพณีและวัฒนธรรม แกเด็กและเยาวชน 
   - การทองเท่ียวสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 

  5.8 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - การบําบัดน้ําเสียกอนลงคลอง 
   - การกําจัดสุนัขจรจัด 
   - มีการพัฒนาริมคลอง / การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจ 
   - กอสรางทอระบายน้ําเพ่ือลดปญหาน้ําทวม 
   - สงเสริมการปลูกตนไม / การปลูกตนศรีตรงัเพ่ือเชิดชูดอกไมสัญลักษณของจังหวัดตรัง 
   - การกําจัดกล่ินขยะและน้ําเสียดวยน้ําชีวภาพ 
   - การประชาสัมพันธใหผูเล้ียงสัตวรักษาสถานท่ีสาธารณะ / ใหความรูและขอความชวยเหลือในการ 
                ดูแลสัตวเล้ียงในครอบครอง 
   - การขุดลอกคูระบายน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ เปนประจําทุกป 

  5.9 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   - จัดใหมีแสงสวางริมถนนอยางเพียงพอ 
   - ปรับปรุง ซอมแซมคูระบายน้ํา ใหอยูในสภาพเรียบรอย 
   - การจัดระเบียบการจราจร / การจอดรถ 
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   - การนําสายไฟลงใตดิน 
   - การกอสรางเกาะกลางถนนและสะพานลอยบริเวณหนาสนามกีฬา 
   - กอสรางศูนยเยาวชน /  ท่ีทําการชุมชน / ขยายพ้ืนท่ีทําการชุมชน 
   - กอสรางศาลาริมทาง 
   - ปรับปรุงถนนซอยใหกวางขึ้น 

  5.10  ดานอื่น  ๆ
   - การจัดสถานท่ีรับขาวสาร / ท่ีอานหนังสือของชุมชน 
   - การจัดตั้งตํารวจชุมชน การจัดเวรยามเฝาระวัง เพ่ือดูแลความเรียบรอยของชุมชน 
   - การจัดตั้งกลุมฌาปนกิจสงเคราะหในชุมชน 
   - การสงเสริมการทองเท่ียวในแหลงชุมชน 
   - สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - การออกเสียงตามสายของชุมชน / การประชาสัมพันธท่ีเขาถึงชุมชนอยางท่ัวถึง 
   - การจัดกิจกรรมเวทีใหเด็กและเยาวชนแสดงออก 
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 1. ฝายอํานวยการ 
    -งานการเจาหนาที่ 
    -งานควบคุมเทศพาณิชย 
    -งานสงเสริมการทองเที่ยว 

  2. ฝายปกครอง 
   -งานปองกันและ บรรเทา             

     สาธารณภัย 
  -งานรักษาความสงบ 
  -งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

  3. ฝายบริหารทั่วไป 
   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 

/งานเลขานุการผูบริหาร/ 
งานรัฐพิธ ี

   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

สํานักปลัดเทศบาล 
     (นักบริหารงานท่ัวไป  8) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(   (นักบริหารงานทั่วไป 8) 

          กองคลัง 
   (นักบริหารงานคลัง 8) 

   สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง 9) 

 1. ฝายแผนงานและ งบประมาณ 
     -งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
     -งานจัดทํางบประมาณ 
  2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ                 
     -งานบริการและเผยแพร 

งานวิชาการและงานบริการ 
ขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

   -งานระบบสารสนเทศ 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
     -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
      งานเลขานุการผูบริหาร 
     -งานรัฐพิธ ี
  4. ฝายนิติการ 
     -งานรับเร่ืองรองทุกข/ 
     งานตราเทศบัญญัติที่มิใช                                                                              
       เร่ืองงบประมาณประจําป 
       และงานนิติกรรมสัญญา 
       

  1. ฝายบริหารงานคลัง 
     -งานการเงินและบัญชี 
    และงานระเบียบการคลัง 
   -งานสถิติการคลัง 
  2. ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
     -งานการซื้อการจาง 
      และงานการซอมบํารุง 
      และบํารุงรักษา 
     -งานการจัดทําทะเบียน 
    พัสดุ 
  3. ฝายพัฒนารายได 
     -งานผลประโยชนและ 
       กิจการพาณิชย 
  4. ฝายแผนที่ภาษีและ 
     ทะเบียนทรัพยสิน 
     -งานแผนทีภ่าษีและ 
      ทะเบียนทรัพยสิน 
  5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
     - งานธุรการ 
 

  1. สวนควบคุมการกอสราง 
       อาคารและผังเมือง 
  1.1 ฝายควบคุมการกอสราง 
       -งานวิศวกรรม 
       -งานสถาปตยกรรม 
  1.2 ฝายควบคุมอาคาร 
        และผังเมือง 
       -งานควบคุมอาคาร 
       -งานผังเมือง 
  2. สวนการโยธา 
  2.1 ฝายสาธารณูปโภค 
         -งานสาธารณูปโภค 
         -งานสวนสาธารณะ 
         -งานจัดสถานที่และ  
          การไฟฟา 
  2.2 ฝายศูนยเครื่องจักรกล 
        และระบบจราจร 
        -งานวิศวกรรมจราจร 
  2.3 ฝายชางสุขาภิบาล 
        -งานกําจัดขยะมูลฝอย 
          และสิ่งปฏิกูล 
        -งานควบคุมและ 
          ตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
      -งานธุรการ/ 
       งานสารบรรณ 
      -งานเลขานุการผูบริหาร 

       

ก องสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    (นักบริหารงานสาธารณสุข  8) 

  1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
      -งานทัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดลอม 
     -งานสุขาภิบาลอนามัย 
      สิ่งแวดลอม 
     -งานวางแผนสาธารณสุข 
     -งานรักษาความสะอาด 
  2. ฝายบริการสาธารณสุข 
      -งานเผยแพรฝกอบรมและ  
     พัฒนาบุคลากร 
     -งานสัตวแพทย 
     -งานบริการการแพทย 
     -งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 
     -งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
   -งานศูนยบริการสาธารณสุข 3  
  3.งานธุรการ 
     -งานธุรการ 
     -งานการเงินและบัญชี 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

 1. ฝายแผนงานและโครงการ 
      -งานแผนงานและโครงการ 
      -งานงบประมาณ/การเงิน 
      -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
       งานเลขานุการ/งานรัฐพิธี             
  2. สวนบริหารการศึกษา 
  2.1 ฝายการเจาหนาที่ 
        -งานการเจาหนาที่ 
        -งานวางแผนบุคคล 
          และทะเบียนประวัติ 
  2.2 ฝายกิจการโรงเรียน 
  -งานการศึกษาปฐมวัย 
   และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานโรงเรียน 
  -งานกิจการนักเรียน 
  2.3 ฝายวิชาการ 
        -งานสงเสริมคุณภาพ 
    และมาตรฐานหลักสูตร 

  -งานพัฒนาสือ่เทคโนโลยี 
     และนวัตกรรมทาง 
           การศึกษา 
  3. สวนสงเสริมการศึกษา 
  3.1 ฝายการศึกษานอกระบบ 
  -งานการศึกษานอกระบบ 
  -งานหองสมุด 
   พิพิธภัณฑและเครือขาย   
         ทางการศึกษา 
  3.2  ฝายกิจกรรมเด็กและ 
         เยาวชน 
   -งานกิจกรรมเด็กและ 
       เยาวชน 
   -งานกีฬาและนันทนาการ 
   3.3 ฝายการสงเสริมศาสนา 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -งานกิจการศาสนา 
         -งานสงเสริมประเพณี 
           ศิลปวัฒนธรรม 
  4. หนวยศึกษานิเทศก     
  5. โรงเรียน 
      - ฝายวิชาการ 
      - ฝายปกครอง 
      - ฝายบริการ 
        

   งานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

  1. ฝายสังคมสงเคราะห 
     -งานสังคมสงเคราะห 
     -งานสวัสดิการเด็กและ 
    เยาวชน 
  2. ฝายพัฒนาชุมชน 
     -งานพัฒนาชุมชัน 
     -งานชุมชนเมือง 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
       -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบริหาร/ 
  งานรัฐพิธี 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

6.  โครงสรางเทศบาลนครตรัง  
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โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 

 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝายอํานวยการ 
 

    - งานการเจาหนาท่ี 
    - งานสงเสริมการทองเท่ียว 
    - งานเทศพาณิชย 

ฝายปกครอง 
 

 - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
 - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานรักษาความสงบ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

  - งานธุรการ/สารบรรณ 
  - งานเลขานุการผูบริหาร 
  - งานรัฐพิธี 
  - งานกิจการสภาเทศบาล 
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โครงสรางกองวิชาการและแผนงาน 

 

 
 

 

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

    - งานจัดทํางบประมาณ 

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
      -  งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

  -   งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
  -   งานระบบสารสนเทศ  

ฝายบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
     งานเลขานุการผูบริหาร/ 

  งานรัฐพิธี 

ฝายนิติการ 
    -  งานรับเรื่องรองทุกข/ 
       งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช                                                                              
         เรื่องงบประมาณประจําป 

      และงานนิติกรรมสัญญา 
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โครงสรางกองคลัง 
 

 
 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

ฝายบริหารงานคลัง 
 

   - งานการเงินและบัญชี 
      และงานระเบียบการคลัง 
   - งานสถิติการคลัง 

 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
      
     - งานการจัดการจาง  
        และงานการซอมบํารุง 
        และบํารุงรักษา 
     - งานจัดทําทะเบียนพัสด ุ

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
      
  - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 
 
- งานผลประโยชนและ   
  กิจการพาณิชย 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
     
      - งานธุรการ 

  



 
- 20 - 

โครงสรางสํานักการชาง 

 

ผูอํานวยการสํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง  9) 

   สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
    
     1. ฝายควบคุมการกอสราง 
          -  งานวิศวกรรม 

          -  งานสถาปตยกรรม 

     2. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
          -  งานควบคุมอาคาร 
          -  งานผังเมือง 

สวนการโยธา 
     

   1. ฝายสาธารณูปโภค 

           -  งานสาธารณูปโภค 

           -  งานสวนสาธารณะ 
           -  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา 
     2. ฝายศูนยเคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 
           - งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 
     3. ฝายชางสุขาภิบาล 
           - งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
     

- งานธุรการ/งานสารบรรณ             
- งานเลขานุการผูบริหาร 
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 
 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ฝายบริการสาธารณสุข 
 

     - งานเผยแพรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
     - งานสัตวแพทย 
     - งานบริการการแพทย 
     - งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 

  - งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 

  - งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 

งานธุรการ 
 
      - งานธุรการ 

     -  งานการเงินและบัญชี 
 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 

     - งานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
     - งานวางแผนสาธารณสุข 
     - งานรักษาความสะอาด 
  



 
- 22 - 

โครงสรางสํานักการศึกษา 

 

สวนบริหารการศึกษา 
 

      1. ฝายการเจาหนาที ่
          - งานการเจาหนาท่ี 
          - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
      2. ฝายกิจการโรงเรียน 
       - งานการศึกษาปฐมวัย 
            และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานโรงเรียน 
       - งานกิจการนักเรียน 
      3. ฝายวิชาการ 
       - งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลักสูตร 
         - งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
           ทางการศึกษา 

สวนสงเสริมการศึกษา 
 

      1. ฝายการศึกษานอกระบบ 
      -  งานการศึกษานอกระบบ 
      -  งานหองสมุด   พิพิธภัณฑ 
            และเครือขายทางการศึกษา 
      2. ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
      3. ฝายสงเสริมศาสนา 
          ศิลปะและวัฒนธรรม 
         - งานกิจการศาสนา 
          - งานสงเสริมประเพณี  
             ศิลปวัฒนธรรม 

   

ฝายแผนงานและโครงการ 
 

     - งานแผนงานและโครงการ 
     - งานงบประมาณ/การเงิน 
     - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
       งานเลขานุการผูบริหาร/ 
       งานรัฐพิธี 

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

โรงเรียน 
 
 - ฝายวิชาการ 
 - ฝายบริหาร 
 - ฝายปกครอง 
 - ฝายบริการ 
 

 
 
 

หนวยศึกษานิเทศน 
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โครสรางกองสวัสดิการและสังคม 
 

 
 

 

 

ฝายพัฒนาชุมชน 
 

        -   งานพัฒนาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

     -  งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบริหาร/งานรัฐพิธี 

ฝายสังคมสงเคราะห 
 

     -  งานสังคมสงเคราะห 
     -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   

ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 
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โครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปที่ผานมา 

 

  เทศบาลนครตรังมีผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ตามแผนงานโครงการ
พัฒนาเทศบาลนครตรัง  ประจําป พ.ศ.2551  รายยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้  คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  69  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  47  โครงการ  
คิดเปนรอยละ 68.12  
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
    - โครงการสอนเด็กเรรอนในเขตเมือง  (ซ่ึงเปนโครงการท่ีฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กเพ่ือชวยเหลือเด็กเขารับการศึกษาอบรมและมีงานทํา) 
   - รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ระดับกอนปฐมวัยขนาดกลาง  โรงเรียนเทศบาล 2       
(วัดกะพังสุรินทร)  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
   - รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  (ด.ญ.อินทิรา  หนูฤกษ   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)) จากกระทรวงศึกษาธิการ 
   - รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบดีเดน ระดับประเทศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง   
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรที่ 2  การอนามัยและการสาธารณสุขมีระดับคณุภาพ  การสังคมสงเคราะห ชีวิตที่มีคุณคา 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   52  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 29 โครงการ  
คิดเปนรอยละ  55.77   
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
   - โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 
   - รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครวั ระดับประเทศ 
(1 ใน 13)  จากสํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
   - รางวัลเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน  ระดับประเทศ  จากกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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   - รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการสาธารณะท่ีดี  ประเภทตลาดดีมี
มาตรฐาน  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรที่ 3    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  20  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  7  โครงการ  
คิดเปนรอยละ  35.00   
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
   - โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา (เปนการนํารองการใชถุงพลาสติกยอยสลายได  และ   
ไบโอโฟม  ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เนื่องจากใชระยะเวลาในการยอยสลายนอย 
   - รับถวยรางวัลกิจกรรมดีเดน  การเขารวมโครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา  จากสถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย  และบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย (จํากัด)  

ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   12  โครงการ    ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  7  โครงการ  
คิดเปนรอยละ  58.33   
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
   - โครงการจัดการแขงขันมหกรรมสัตวเล้ียง 
   - รับโลรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย  ไทยแลนดทัวรริซ่ึม อะวอรด  2008  ครั้งท่ี 7  
จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (เปนเทศบาลเดียวในประเทศไทยท่ีไดรับรางวัลสงเสริมสนับสนุนการ
ทองเท่ียว 2 ปซอน) 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรที่ไดมาตรฐาน 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   56  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน  16  โครงการ  
คิดเปนรอยละ  28.57     
   โดยมีตัวอยางโครงการ เชน 
   - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต จากส่ีแยกควนขนุนถึงสามแยกถนน   
โคกหลอ-ควนขัน 
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ยุทธศาสตรที่ 6  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   30   โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  22  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  73.33   
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
    - โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (ซ่ึงเปนการประชุมเพ่ือรับฟง
ประเด็นปญหา   ความตองการพัฒนา  ใหสอดคลองกับ  วิสัยทัศน   พันธกิจ   และจุดมุงหมายตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา  และสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมทองถ่ินและชุมชน) 
   - โครงการชุมชนนครตรงัปลอดภัย  (เปนการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายใหแก
สมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ   เพ่ือสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกชุมชน) 
   - รางวัลพระปกเกลาทองคํา  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนเลิศดาน
ความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน  จากสถาบันพระปกเกลา 
   - รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลงานดีเดนดานสตรีและครอบครัว  จากสํานักการ
กิจการสตรีและครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
   - รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2551  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7    สงเสริมความเปนเลิศการเมือง  การบริหารและเศรษฐกิจ 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   119  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  25 โครงการ  
คิดเปนรอยละ  21.01  
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวลัแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
   - โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
   - รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน  รางวัลดีเดน  ประเภทเช่ือมโยงหลายสวนราชการ 

ยุทธศาสตรที่ 8    การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณและ   
                 คุณคา 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา   28  โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ   จํานวน  22  โครงการ   
คิดเปนรอยละ 78.57 
   โดยมีตัวอยางโครงการ เชน 
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   - โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 
   - โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก    

ยุทธศาสตรที่ 9    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หนวยงานและประชาชนที่มีคุณภาพ 
   จํานวนโครงการในแผนพัฒนา  30  โครงการ   ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  12  โครงการ  
คิดเปนรอยละ  40.00     
   โดยมีตัวอยางโครงการและรางวัลแหงความภาคภูมิใจภายใตยุทธศาสตรนี้  เชน 
   - โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุแก
ผูบริหาร พนักงาน พนักงานจางของเทศบาลนครตรัง 
   - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับรถ การปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สํานักงานทะเบียนดีเดน  ประจําป 2551 จากกรมการปกครอง
  

แผนภูมิเปรียบเทียบการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
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สวนที่  4   
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2553-2555) 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553- 2555)  จะตองพิจารณานําวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง   กรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตร
ระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด(จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง จังหวัดกระบ่ี  และ
จังหวัดพังงา) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตรัง  แผนชุมชน  และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นมาเปน
แนวทางการจัดทําใหสอดคลองเชื่อมโยงในแตยุทธศาสตรตามลําดับ    
 
4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครตรัง    

“เปนเมืองคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีระเบียบวินัยและคุณธรรม 

ทุกภาคสวนมีสวนรวม  พ่ึงตนเองได 
สังคม  สภาพสิ่งแวดลอมดี 

มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการครบถวน” 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
1. ยุทธศาสตรการศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
   1.1  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 
   1.2  รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 
   1.3  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

2. ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

   2.1  ปองกัน รักษา ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 
   2.2  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชน  และสถานท่ีมีความสะอาด  ความปลอดโรค 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

   3.1  สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3.2  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3.3  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 
   3.4  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง  ปรับปรุง  และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   4.1  สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 
   4.2  กอสราง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 
   4.3  บริการดานน้ําประปาเพ่ือความสะดวกในการดํารงชีพ 

5. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
แนวทางการพัฒนา 

   5.1  พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน 
   5.2  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบรอย  และความเปนระเบียบของชุมชน 
   5.3  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

6. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

   6.1  ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 
   6.2  ปรับปรุงพัฒนารายได 
   6.3  สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 
   6.4  ปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี 

7. ยุทธศาสตรการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณ    และคุณคา 
แนวทางการพัฒนา 

   7.1  อนุรักษ   สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                     สงเสริมกิจการศาสนา 
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

   8.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 
   8.2  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

9. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

   9.1  สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 
   9.2  สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว ชุมชน  และสังคม 
   9.3  สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน 
   9.4  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.5  สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 
   9.6  สงเสริม สนับสนุนชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
               และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูอยางย่ังยืน 
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4.3  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2553-2555) 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น 
มุงเนนการมีสวนรวม 

สืบสานภูมิปญญา 
สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

                โดยจัดลําดับความสําคัญตามยุทธศาสตรดังนี ้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา  ถนน สะพาน  
ทางเทา  และทาเทียบเรือ  ขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 

1.1.1 กอสรางถนน 
1.1.2 กอสรางทอระบายน้ํา 
1.1.3 ปรับปรุงถนน 
1.1.4 ปรับปรุงทอระบายน้ํา 
1.1.5 ขยายเสริมผิวจราจร 
1.1.6 กอสรางทาเทียบเรือ, ท่ีจอดเรือทองเที่ยว และ 

ลานจอดรถ 
1.1.7 กอสรางสะพาน 
1.1.8 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
1.1.9 จัดซื้อวัสดุงานกอสราง  
             ฯลฯ 
1.2.1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
1.2.2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 
1.2.3 ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร  
             ฯลฯ 

 
 



 
- 34 - 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมการศึกษา 

1.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา  เพ่ืออุปโภคบริโภค 
 
 
1.4 พัฒนาระบบขนสง 
 
1.5 พัฒนางานวางผังเมือง   
       ฯลฯ  
2.1  สงเสริมการจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

1.3.1   กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
1.3.2   ขุดลอกแหลงน้ํา   
           ฯลฯ 
1.4.1   กอสรางและปรับปรุงสถานีขนสง  
           ฯลฯ 
1.5.1 จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด   

ฯลฯ 
2.1.1   จัดกิจกรรมผูสูงอายุ,  เยาวชน,  ครอบครัว 
           และผูดอยโอกาส   
2.1.2   กอสรางซอมแซมอาคารบานพักผูสูงอายุ 
2.1.3   สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
2.1.4   กอสรางศาลาเอนกประสงคเพ่ือการสันทนาการ 
           ของชุมชน 
2.1.5 การบริหารจัดการกิจการสงเคราะหคนชรา   
           ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
         ของประชาชน 

2.2.1 จัดอบรมและใหความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัย  การปองกันโรคและยาเสพติดของ
ประชาชน 

2.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑปองกันโรค 
2.2.3 จัดทําขอมูลสุขภาพของประชาชน 
2.2.4 กอสรางและสนับสนุนการกอสรางสนามกีฬา 
2.2.5 จัดการและสนับสนุนการแขงขันกีฬา 
2.2.6 สนับสนุนอุปกรณกีฬา   
             ฯลฯ 
2.3.1 อบรมใหความรูดานวินัยจราจร 
2.3.2 อบรมใหความรู  การรักษาความปลอดภัยใหกับ

ชุมชน   
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
 
 
 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล   

การวิจัย การใชขอมูลประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 

2.6 สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 เพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแก
ประชาชน    ฯลฯ 

2.4.1 จัดฝกอบรมใหความรูดานปฏิบัติงาน  ระเบียบกฎหมาย  
ใหกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

             ฯลฯ 
2.5.1 สงเสริม  จัดทําวิจัย  การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ 

ของจังหวัด 
             ฯลฯ 
2.6.1 จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนทุก

ระดับ 
2.6.2 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา

ของจังหวัด  ท้ังสายสามัญ  สายอาชีพ  และการศึกษา
นอกโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที ่

2.6.3 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
             ฯลฯ 
2.7.1 จัดต้ังศูนยบริการดานวิชาการ  การเรียนรูและ

เทคโนโลยีสาขาตาง  ๆ
2.7.2 จัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีสําคัญของจังหวัด ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมี  
     สวนรวมของประชาชน 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธรณภัย 
 

 
  

3.1.1     ฝกอบรมใหความรูดานการเมืองการปกครองตาม 
             ระบอบประชาธิปไตย  แกประชาชน  ชุมชนและ   
             สมาชิกสภาทองถิ่น ฯ 
3.1.2     จัดกิจกรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเคลื่อนที ่
3.1.3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธของหนวยงาน 
3.1.4 จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร 
             งานของหนวยงาน   
             ฯลฯ 
3.2.1     จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑปองกันและบรรเทา 
              สาธารณภัย 
3.2.2 จัดแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3   พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

หนวยงาน 
 
 
 
 
 
3.4 สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
       ฯลฯ 
 

 
3.1.1 คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงาน 
3.1.2 จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการพัฒนาหนวยงาน 
3.1.3 กอสรางปรับปรุงอาคารบานพักของหนวยงาน 
3.1.4 กอสรางอาคารสํานักงานโรงเก็บพัสด ุ
3.1.5 กอสรางปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
3.1.6 จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดตรัง    

              ฯลฯ 
3.4.1 อบรมใหความรูกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น  จังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน  
3.4.2 จัดต้ังศูนยบริการขอมูลและความรูใหแกประชาชน 
          ฯลฯ   
 
 

 
  



 
- 39 - 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคู 
การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ  
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
4.2 เฝาระวังและฟนฟูธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.2.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.2.2 สงเสริมปลูกปาท่ีสาธารณะหรือสองขางทาง   
              ฯลฯ 
4.2.1 กอสรางพนังปองกันเขตตลิ่ง 
4.2.2 ขุดลอกลําคลอง  แมน้ํา   
              ฯลฯ 
4.2.3 การฟนฟูรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ฯลฯ 
4.3.1 กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ 
4.3.2     สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับในท่ีสาธารณะและ    
             สองขางทาง    

ฯลฯ 
4.4.1 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย    
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 บําบัดและจัดการขยะ   
 
 
4.6 กอสรางปรับปรุงระบบคมนาคมสูแหลง

ทองเท่ียว 
 
 
 
 

4.7 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหเปนมารีนาแหงอันดามัน 
ฯลฯ 

 
 
4.8 การสงเสริมความรูประเพณี  และ

วัฒนธรรมทองถิ่นสูชาวตางชาติ  ท่ีมีอยู
ในจังหวัดตรัง 

 
 

4.5.1 จัดตั้งสถานที่ท้ิงขยะรวมของจังหวัด 
4.5.2 กอสรางเตาเผาขยะรวมของจังหวัด    
             ฯลฯ 
4.6.1 กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว

ใหไดมาตรฐาน 
4.6.2 เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของจังหวัดตรัง   

ฯลฯ 
4.7.1 เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของจังหวัดตรัง 
4.7.2 สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีของ

จังหวัด 
4.7.3 ฝกอบรมผูใหบริการและผูมีอาชีพดานมัคคุเทศก 
4.7.4 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวและท่ีจอดเรือยอรช 
             ฯลฯ 
4.8.1 เชิญชวนชาวตางชาติในจังหวัดตรัง  แลกเปลี่ยน  เรียนรู

กับชาวตรัง 
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและ

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกินอยูดีมีสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น    
ฯลฯ 
 
 
 

6.1 สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยใน 
ภาคการเกษตร  โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

5.1.1 กอสรางศูนยบริหารกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5.1.2 สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่น 
5.1.3 สนับสนุนฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1.4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
5.1.5 จัดทําประวัติหมูบานและบุคคลสําคัญของจังหวัด 

ฯลฯ 
6.1.1 สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
6.1.2 พัฒนาใหความรูและเทคนิควิธีการในเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน 

       ฯลฯ 

6.2.1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
6.2.2 จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย 
6.2.3 จัดหาวัสดุในการประกอบอาชีพการเกษตร 
6.2.4 จัดต้ังศูนยสาธิตการตลาด และศูนยเทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตร 
6.2.5 กอสรางรานจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
6.2.6 สงเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มมูลคาสินคาทาง

การเกษตรและสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
6.2.7 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ดานตราสินคา และบรรจุภัณฑ 
6.2.8 เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือใหแกประชาชน 
6.2.9 สงเคราะหและพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับตลาด 

ฯลฯ 
6.3.1 สงเสริมการจัดต้ังเคานเตอรบริการของรัฐ 
6.3.2 จัดต้ังศูนยเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.3.3 สรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 
             ฯลฯ 
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4.4  แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553  จังหวัดตรัง 

วิสัยทัศน 
 “ สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน” 
 
พันธกิจ 
  1.  การนําภารกิจและนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
 2.  การรักษาและบังคับใชกฎหมายใหเกิดความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
 3.  การคุมครอง ปองกัน และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส ใหไดรับความเปน
ธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
  4.  การบริการภาครัฐ ใหประชาชนเขาถึงไดอยางเทาเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ 
  5.  การสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถดําเนนิการตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถพรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจที่
ไดรับการถายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรที ่ 1    การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 

1. เปาประสงค 
  1.1  เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ  
                    ชุมชน 
  1.2 เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 

        2. กลยุทธ 
               2.1 เสริมสรางการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพใหมี 
                                 ความเขมแข็ง 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 
    2.3 พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่ึงพิงธรรมชาติ สรางมูลคาเพ่ิมโดย 
                                 การพัฒนาการผลิตและการแปรรูป 
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    2.4 พัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
    2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
                                 และผลิตภัณฑชุมชน 
    2.6 พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที ่ 2    การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม ควบคูไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

          1. เปาประสงค 
               1.1  มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน 
              1.2  เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
              1.3  มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศนพื้นท่ีแหลงน้ําและแหลงทองเท่ียว 
               1.4  มีการวางแผนและจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

  2. กลยุทธ 
               2.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน  
        สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ 
                 2.2 สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการทองเที่ยว 
                 2.3 กําหนดใหมีงานเทศกาลดานการทองเท่ียวเชิงอนรัุกษอยางตอเนื่อง 
                 2.4 พัฒนาสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
                 2.5 จัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
                 2.6 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวมกับทองถิ่น วิจัยและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
         ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
                2.7 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนและทองถิ่นใหมีสวนรวมในการวางแผนการเกษตรอยาง 
         ยั่งยืนและจัดทําผังเมืองใหครบทุกพื้นท่ี 
                 2.8 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการปองกันและรักษาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลและริมแมน้ํา 
         ลําคลอง 
                 2.9 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                 2.10 ชุมชนมีหนาท่ีฟนฟูทรัพยากรระบบนิเวศทุกระบบ 
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 ยุทธศาสตรที ่ 3    สงเสริมใหเปนเมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสังคมใหมีคุณภาพ 

          1. เปาประสงค 
              1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
              1.2 ครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง 
              1.3 มีการจัดการดานสภาพแวดลอมที่ดีในการดํารงชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
        ทรัพยสิน 
              1.4 เปนเมืองแหงการเรียนรู และการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ/คุณธรรม 

  2. กลยุทธ 
                 2.1 พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหมีสิ่งแวดลอมท่ีด ีมีความปลอดภัยและมีระบบปองกันบรรเทา 
         สาธารณภัยท่ีเหมาะสม 
                  2.2 สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขอนามัย โดยมีทั้งมาตรการปองกันและรักษาโรคภัย 
                  2.3 สงเสริมและดูแลแรงงานในทุก ๆ  ดาน ต้ังแตการมีงานทํา ความปลอดภัย สวัสดิการ  
         และการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนการประกันสังคม 
                  2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในวัยเรียน นอกวัยเรียนไดมีการศึกษาเรียนรูเต็ม 
        พ้ืนท่ี โดยเนนคุณภาพและคุณธรรม 
                  2.5 ใหการดูแลผูดอยโอกาสในหมูบาน/ชุมชน ในดานการสงเคราะหและดานการ 
                     จัดสวัสดิการสังคมตามสมควร 

 ยุทธศาสตรที ่ 4    การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

          1. เปาประสงค 
               1.1 หนวยงานและองคกรมีการบริหารจัดการท่ีด ี
              1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหนวยงานและองคกร 
               1.3 การบริหารจัดการของสวนราชการและภาคประชาชนมีความโปรงใส 

  2. กลยุทธ 
                 2.1 พัฒนาศูนยบริการรวม 
                 2.2 พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารภาครัฐและภาคประชาชน 



 
- 46 - 

 
                 2.3 เตรียมความพรอมของหนวยงานและองคกรเพื่อเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
        จัดการภาครัฐ 
                 2.4 ประกาศรับรองผลการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรท่ีผานการประเมินคุณภาพ 
         การบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด 
                  2.5 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อน 
        พัฒนาจังหวัดตรัง 
                 2.6 สงเสริมประชาคมการเรียนรูและการสื่อสารสาธารณะ 
                 2.7 สนับสนุนการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 
                2.8 การประสานความรวมมือเพ่ือแกปญหาความขัดแยงเชิงพ้ืนท่ี 
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4.5  คําแถลงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรังตอสภาเทศบาลนครตรัง 
       (พ.ศ. 2551 - 2555)  โดยนายกเทศมนตรีนครตรัง 
  
 คําแถลงยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารเทศบาลนครตรังตอสภาเทศบาลนครตรังไดกําหนด
ระดับความสําเร็จไว  2  ระดับ  คือ 
 1. ระดับกระบวนการ  มีองคประกอบ  5  ดาน  คือ 
     1.1 การมีนโยบาย  และแผนการดําเนินการ 
     1.2 บุคลากรไดรับการพัฒนา  และถายทอดองคความรู 
     1.3 การมีภาคีเครือขาย  และมีสวนรวมขององคความรู 
     1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรุปผลงาน  และ 
     1.5 การพัฒนาระบบฐานขอมูล  และระดับผลผลิตไดใชความสําเร็จตามแนวทางการบริหาร
เทศบาลนครตรัง 

 2. ระดับการดําเนินงานและประเมินยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลนครตรัง  ท่ีนําแถลงตอสภาเทศบาลนครตรัง
ครั้งนี้ถือวาเปนพันธสัญญาตอประชาชน  และเปนพันธกิจในการนําพาเทศบาลนครตรังไปสูความรมเย็นเปน
สุข  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญตอการพัฒนา 
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กราฟยุทธศาสตรการพัฒนา          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
ยุทธศาสตรการบริหาร   สอดคลอง  สมดุล (เทคโนโลยีและจิตวิญญาณ)   

ยุทธศาสตรระดับ 
ความสําเร็จ 

ระดับ 
กระบวนการ 

ระดับการดําเนินงานและ 
ประเมินยุทธศาสตร 

1. การมีนโยบาย และแผนการดําเนินการ 

2. บุคลากรไดรับการพัฒนา และถายทอดองคความรู  

3. การมีภาคีเครือขาย และมีสวนรวมขององคความรู  

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรุปผลงาน  

5. การพัฒนาระบบฐานขอมูล และระดับผลผลิต 

 
 
 
 
 

ประชาชน 
 

 
 

สอดคลอง 

โลกไร 
พรมแดน 

จิต 
วิญญาณ 

 
 
 

สมดุล 
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ความนํา 
  การพัฒนาประเทศกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมาของประเทศไทย  ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก  ประเทศไทยจึงไดปรับเปลี่ยน
แนวคิด  ทิศทาง  และกระบวนการพัฒนาใหม  นับต้ังแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 เปนตนมา  จากเดิมท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนามาเปนการ
เนน “คนเปนศูนยกลาง” โดยพิจารณาวา  การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่ง      
ท่ีชวยใหคนมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเทานั้น 
  การพัฒนาประเทศโดยเนนคนเปนศูนยกลาง  หรือจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา  
ตามทิศทางใหมของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในฉบับตอมาจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับปจจุบันจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาจากเดิม  ซึ่งแยก
การพัฒนาออกเปนสวน ๆ หรือเปนเร่ือง ๆ ตามรายสาขามาเปน “การพัฒนาแบบองครวม หรือบูรณา
การ” ในลักษณะท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  ไดแก  การพัฒนาศักยภาพของคนท้ังทาง
รางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  ควบคูกับการพัฒนาสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวคน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ี
สมดุล  และยั่งยืนในระยะยาว 
  จากท่ีกลาวมาขางตนผูบริหารไดตระหนักถึงแนวทางในการดําเนินงาน  โดยเนนการ
บริหารใหมีการพัฒนาแบบองครวมและสอดคลอง  สมดุลกันในทุก ๆ ดาน 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลนครตรังท่ีนําแถลงตอสภาเทศบาล
นครตรังครั้งนี้ถือวาเปนการพัฒนาอยางสอดคลองและสมดุล (เทคโนโลยีและจิตวิญญาณ)  ซึ่งเปน
เปาหมายสําคัญตอการพัฒนาเทศบาลนครตรังโดยมีการเขาถึงประโยชนสูงสุดจากขอมูลขาวสารจาก
เทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือใหประชาชนกาวทันโลก  ทันสมัย  และเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  ควบคูกับการเสริมความแข็งแกรงของจิตวิญญาณเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณใน
โลกยุคโลกาภิวัฒนตอไป         
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 ระดับกระบวนการ    
       แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาดวยยุทธศาสตร “สอดคลอง  สมดุล” 
  เปนท่ีทราบกันดีวาปจจุบัน  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ไมวาจะเปลี่ยนแปลง
ในเชิงกายภาพและวัตถุ  หรือการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของทัศนคติ  คานิยม  วิถีชีวิต  การครองตนใน
สังคมของผูคน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นลวนแลวแตสืบเนื่องมาจากกระบวนการเช่ือมโยงของ
สังคมโลกจนมิอาจท่ีจะปฏิเสธไดวาวันนี้เปนสังคมของโลกแหงเครือขายท่ีพ่ึงพาและเกื้อหนุนกันแทบ
ทุกดานเศรษฐกิจ, สังคม, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยีสมัยใหม, สิ่งแวดลอมและความรูดานตาง ๆ สาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหโลกวันนี้เปนโลกของเครือขายนั้น  เนื่องมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
เคร่ืองมือสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมากในการติดตอสื่อสารยอโลกใหเล็กลงและไปมาหากันไดใน
เวลาช่ัวพริบตา 
  และกลาวไดวาจาการอยูในระบบโลกเครือขาย  หรือโลกยุค I.T. นั้นทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นภายในประเทศอยางมากท้ังในแงบวกและในแงลบ  ในแงบวกจะเห็นไดวากลไก
การตลาดในระบบการคาเสรีขึ้นมีการติดตอซื้อขายขามชาติกันเพียงไมกี่นาที  พืชเศรษฐกิจหลายอยาง
มีราคาสูงขึ้น  อาทิ  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ผลิตภัณฑในประเทศหลายชนิดสามารถสงออกได  รวมถึง
การทองเท่ียวที่ติดตอกันบนชองทางอินเตอรเน็ต  นอกจากนี้ในดานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารก็ดีขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ  แตในขณะท่ีมีสวยดีหรือดานบวกเกิดขึ้นมากในระบบการคาเสรี
นั้น ผลกระทบในแงลบก็ตามมาดวยเชนกัน  จะเห็นไดวา วันนี้โรคภัยไขเ จ็บท่ีไมไดเกิดขึ้น
ภายในประเทศและไมเคยรูจักกันมากอนก็มีการแพรระบาดเขามาอยางรวดเร็ว  เชน  โรคซาร  โรค
ไขหวัดนก  และอีกหลายโรคท่ีกําลังกระทบกับสุขภาพของคนไทยรวมท้ังความยากจนที่เปนปญหาใน
เชิงโครงสรางของสังคมซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบการแขงขันในระบบทุนนิยมโลกและการคาเสรี  และ
ระบบการผลิตท่ีไมเอื้อตอคนในระดับฐานลางของสังคม  นับวันคนก็ยิ่งมีความเสี่ยงจนเพ่ิมเพิ่มมากขึ้น  
และนับวันเชนกันที่กําลังเปนปญหาสําคัญของสังคม 
  สวนดานสังคมและสิ่งแวดลอม  สังคมไทยจะเริ่มเขาสูจุดเร่ิมตนของสังคมผูสูงอายุ
ในป 2552  และประชากรไทยต้ังแตเด็กจนถึงผูสูงอายุอยูในภาวะท่ีตองปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรู
ในยุคโลกาภิวัตน  ในขณะท่ีภาวะโลกรอน  ภัยธรรมชาติ  และปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
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  การดําเนินงานของรัฐบาลกลางวันนี้  จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการละกลยุทธอยูอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลาเพ่ือใหเทาทันตอสถานการณทางสังคมและปญหา  ท้ังปญหาในระดับสากล  
ปญหาระดับชาติ  และที่สําคัญคือการไหลบาของปญหาลงสูทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานของสังคมและมี
แนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ดังนั้นแนวนโยบายและยุทธศาสตรเรงดวนของรัฐบาลก็
คือมุงสูการแกปญหาทองถิ่น  โดยต้ังสมมุติฐานวาหากทองถิ่นสามารถรับมือกับปญหาได  มีความ
เขมแข็ง  โดยเฉพาะดานรายได  คุณภาพชีวิตคนทองถิ่นดีขึ้นชาติก็จะเขมแข็งและอยูกับระบบโลกได 
  ปรากฏการณท่ีเห็นเชนนี้  จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอคนทองถิ่นในการสนองตอบ
ตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลดังกลาว  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาท่ี
หลักท่ีตองดําเนินงานรวมไปกับแนวนโยบายรัฐบาล 
  เม่ือมองถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ณ  วันนี้  ตองยอมรับวามีขีด
ความสามารถท่ีพรอมในการรับมือปญหาตาง ๆ พรอมมากขึ้น  เม่ือเปนเชนนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีความชัดเจนและมีพลังเพ่ือใหสามารถพัฒนาและบริหาร
ตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางฉับพลัน  คือ  การกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานใหเกิดความ
สอดคลองกับแนวทางการแกปญหารวมท้ังตองระดมทรัพยากรภายในทองถิ่นออกมาเพื่อสรางความ
สมดุลใหเกิดขึ้นบนฐานคิดการพัฒนาของรัฐบาล เชนวานี้  และขณะท่ีดําเนินการไปตามทิศทางของ
รัฐบาลกลางนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็ตองวางกรอบการพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางของ
ตนเองไปพรอม ๆ กันดวย  โดยไมเสียความเปนตัวตนของคนทองถิ่น  หรือหากจะอธิบายใหชัดเจน
ขึ้นนี้คือ  ถึงแมตองดําเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล  แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะตอง
ดําเนินงานตามแนวทางของตนเองดวยเชนกัน  โดยไมใหเสียความเปนอัตลักษณ หรือเอกลักษณของ
ทองถิ่นที่สั่งสมมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานนั่นเอง 
  จากฐานคิดดังกลาว  เทศบาลนครตรัง  ในชวง 4 ป (2551-2555) จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย “สอดคลอง สมดุล” ขึ้น  ซึ่งหมายความวา 

1. ความสอดคลอง 
  ความสอดคลองในท่ีนี้  หมายถึงสอดคลองกับแนวนโยบายรัฐบาลท่ีกําลังเรง
ดําเนินการอยูในขณะนี้  โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะดูแลปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว  และมุงม่ันที่
จะบริหารประเทศ  นอกจากหลักนโยบายแลว  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญแกบทบาท
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  
เพ่ือใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ความสมดุล 
  ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินงานตามเข็มมุงการพัฒนาของ
รัฐบาลนั้น  ก็จําเปนท่ีจะตองประเมินกําลังของตนเองไปดวยในตัวนั้นหมายถึง  การมองสภาพความ
เปนจริงของทองถิ่นไมวาจะเปนคน  ทรัพยากรดานตาง ๆ  งบประมาณ  หรือแมกระท่ังการรวม
เสริมสรางพลังศักยภาพทางสังคม  เพ่ือท่ีจะกําหนดจุดยืนของทองถิ่นทีเปนไปไดอยางมีดุลยภาพหรือ
สมดุล 
  จะเห็นไดวา   บนฐานคิดอยางมีเข็มมุงตอการพัฒนาของเทศบาลนครตรังหรือ
ยุทธศาสตรเชิงนโยบายท่ีเรียกวา “สอดคลอง สมดุล” นี้  จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีทิศทาง
และเปาหมาย  รวมท้ังการคงไวซึ่งอัตลักษณตัวตนคนทองถิ่นท่ีไมไหลไปกับกระแสการพัฒนา  และ
กระแสโลกาภิวัฒนจนหมดสิ้น 
 
 ระดับการดําเนินงานและประเมินยุทธศาสตร 

การแปลงยุทธศาสตร “สอดคลอง สมดุลสูกระบวนการการดําเนินงาน” 
 
ระดับการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรสอดคลอง  สมดุล  มกีลยุทธหรือวิธีการดําเนินงานสูความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรมอยู     ดวยกัน 2  ลักษณะวิธีการใหญ ๆ คือ 

ลักษณะวิธีการท่ี 1  เปนการดําเนินงานแบบ “ภายนอก” คือการใหประชาชน ชุมชน มีสวน
รวมตอ   การดําเนินงาน โดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานนั้น มีเหตุผลท่ีสําคัญคือ 

1. เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานของรัฐบาล
และแนวคิดเชิงบูรณาการของทุกภาคสวน 

2. นโยบายของรัฐบาลเปนนโยบายท่ีเกิดจากปญหาท่ีซับซอนเชิงโครงสรางของระบบ
สังคมท้ังระบบ และมีมติของปญหาท่ีเช่ือมโยงซอนทับกันอยูหลายมิติ ท้ังทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม 
วัฒนธรรม กฎหมาย สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจคาครองชีพ ทําใหสภาพของปญหาใหญเกินกวา
ขอบเขตของอํานาจและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ดังนั้น การแกปญหาในระดับทองถิ่นสามารถดําเนินแกปญหาไดแตเพียงบางระดับ
เทานั้น และไมสามารถดําเนินงานไดแตเพียงลําพังจําเปนท่ีตองระดม “ศักยภาพแหงทองถิ่น” นั่นคือ
การมีสวนรวมจากประชาชน เพ่ือรวมคนหาหนทางและวิถีทางออกรวมกันในทองถิ่น 

ลักษณะวิธีการท่ี 2  เปนการดําเนินงานแบบ “ภายใน” โดยมี คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลอันประกอบดวย ฝายบริหาร มีนายกเทศมนตรี เปนประธาน รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
และเลขานุการนายกเทศมนตรี เปนรองประธาน ขาราชการสวนทองถิ่นระดับหัวหนาสวนสวน
ราชการ และผูแทนจากชุมชน เปนคณะกรรมการ เพ่ือกํากับทิศทางดําเนินงานใหเปนไปตาม กลยุทธ
การพัฒนาสูความสําเร็จ เพ่ือบรรลุยุทธศาสตรเชิงนโยบาย ซึ่งมีอยูดวยกัน 7 ดานหลักคือ 

1. ดานการศึกษา 
2. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3. ดานกายภาพเมืองและการจราจร 
4. ดานการมีสวนรวมของประชาชน 
5. ดานบริหาร การเงิน การคลัง 
6. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
7. ดานประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 

ท้ังนี้กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้
1. ดานการศึกษา 

o จัดสรางศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE TRANG) ซึ่งเปนศูนยรวมศิลปะ 
วิชาการ ทุกดานแหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทยและเปน 1 ใน 35 แหงท่ัวโลก
โดยไดรับ       การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ 

o ดําเนินการใหโรงเรียนเทศบาลนครตรัง เปนโรงเรียนสมบูรณแบบ คือ เปนโรงเรียนท่ี
มีสังคมบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ท่ีเอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู ความ
พรองทางดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ท้ังในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูทําให
ผูเรียนมีมาตรฐานสูง ตามมาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาครบถวนทุกดาน 
สอดคลองตามความตองการของชุมชน 

o พัฒนาโรงเรียนเทศบาลนครตรังสูความเปนเลิศ และสงเสริมคุณภาพของนักเรียนทุก
สังกัดในเขตเทศบาลนครตรัง 
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o จัดการศึกษามุงเนนใหนักเรียนมีความสมดุล และพรอมท้ังดานความรูและคุณธรรม
โดยสอดคลองกับปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง”  

o จัดการศึกษาระดับการปฐมวัย ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
อยางมีคุณภาพ 

o สงเสริมดานกีฬาและการออกกําลังกายในวัยเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไปรวม
ไปถึงสงเสริมการบริโภคเพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางสุขนิสัยท่ีดี 

o สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีความรูความสามารถเขาถึงแหลงขอมูลท่ี
ทันสมัยและจัดระบบการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู เทาทันความทันสมัยของ
โลกยุคไรพรมแดนโดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม 

o สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใฝคุณธรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกรอน 

 
2. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

o สนับสนุนใหประชาชนมี ชีวิตแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) สูการมีสุขภาพดี
อยางพอเพียง เพ่ือบรรลุเปาหมายการอยูดี มีสุข ของประเทศ และเทศบาลนครตรังเปน
เมืองนาอยูดวยยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

1. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมบองกันโรค แบบครบวงจร 
ก. สงเสริมการออกกําลังกายในทุกกลุมอายุ 
ข. สงเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนวัยทํางาน โดยสนับสนุนใหมีบริการ 

คัดกรองผู มีภาวะเสี่ยงโรคท่ีเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ ครอบคลุม
ประชาชนวัยทํางานในเขตเทศบาลทุกคน 

ค. สงเสริมการดูแลสุขภาพแมและเด็ก เพ่ือใหลูกเกิดรอดแมปลอดภัย ตั้งแต
ต้ังครรภจนกระท่ังคลอด 

ง. สงเสริมดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึงปฐมวัย 
จ. สงเสริมการดูแลสขุภาพผูสูงอายุ    
ฉ. สงเสริมดูแลสุขภาพผูพิการ 
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ช. จัดต้ังทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการท่ีรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 

2. จัดบริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ 
ก. ยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลใหเปน  ศูนยแพทยชุมชน 

โดยใหมีแพทยใหบริการทุกวัน ครอบคลุมทุกแหง 
ข. สนับสนุนใหมีการจัดสราง โรงพยาบาลของเทศบาลนครตรัง โดยใช

รูปแบบการบริหารงานดวยคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากทองถิ่น เพ่ือ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลและลดความ
แออัดในการรอรับบริการท่ีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ค. ใหบริการดานสาธารณสุข ภายใตรูปแบบบริการ ใกลบานใกลใจ โดยการ
จัดทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ (แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข) 
บริการและเยี่ยมเยียนประชาชน ถึงบาน 

ง. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพใหมีบริการฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service : EMS) มีรถพยาบาลรับสงผูปวยฉุกเฉินทันที 

    3.  สนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย 
ก. จัดต้ังศูนยบริการดานการแพทยแผนไทย เพ่ือบริการแกประชาชนและ

สงเสริมภูมิปญญาชาวบานดานการแพทยแผนไทย  
ข. โยคะ - ธรรมชาติบําบัด 

4.  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาสาธารณสุข 
ก. จัดต้ังกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง เพ่ือสนับสนุน

ใหมีการดําเนินการแกปญหาสาธารณสุขโดยการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกองทุนจากตัวแทนประชาชนทุก
ชุมชน 

ข. สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายดานสุขภาพตาง ๆ และชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหมีความเขมแข็ง 
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5. สงเสริมการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและการคุมครองผูบริโภค 
ก. ลดภาวะโลกรอน ลดการใชพลาสติก รักษาสิ่งแวดลอม 
ข. จัดการขยะโดย นําขยะมารีไซเคิล ทําปุยอินทรีย 
ค. สงเสริมและสนับสนุน กลุม / ชมรม / เครือขายสิ่งแวดลอม รวมท้ังจัดให

มีพ้ินท่ีสีเขียวอยางเพียงพอแกประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
ง. ลดการใชพลังงาน สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
จ. รักษามาตรฐานตลาดสด รานอาหาร และแผงลอย ใหมีมาตรฐานอยาง

ย่ังยืน 
ฉ. สนับสนุนการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพ่ือคุมครองสุขภาพผูบริโภค 

 

            ตารางยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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3.   ดานกายภาพเมืองและการจราจร 
o ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
o จัดฝกอบรมเรียนรูในเรื่องวินัยการจราจรอยางตอเนื่องใหกับประชาชนทั้ง 27 ชุมชน 
o เสริมสรางภูมิทัศนเมือง ดวยการบํารุงตึกเกาท่ีมีอายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป ท้ังที่เปนของ

เอกชนและสวนราชการ โดยการขอความรวมมือเพ่ิมขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน
ประจําเมือง 

o ดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะในทุกแหงท่ีมีอยูใหเกิดความรมรื่น และสอดคลองตาม 
ความคิดเห็นของประชาชน 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 
o สงเสริมใหชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการทํางาน

เปนรูปแบบเครือขาย 
o เพ่ิมชองทางการมีสวนรวมของประชาชนผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการเขาถึงผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
5. ดานการบริหาร การเงิน การคลัง 

o เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน การคลังดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใชบริการในระบบการบริการ
โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการขอรับบริการให
รวดเร็วและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

6. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
o สงเสริมใหประชาชน และเยาวชนเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตน

นับถือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
o รวมจัดสรางพุทธมณฑล ประจําจังหวัดตรัง เพ่ือเปนสถานท่ีพัฒนาจิตใจใหกับเยาวชน

และประชาชนท่ัวไป 
o พัฒนาและสงเสริมศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง ใหมีความพรอมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
o ฟนฟู อนุรักษ สนับสนุน เผยแผจารีตประเพณี วัฒนธรรมดีงามของทองถิ่นใหแพรหลาย

และคงอยูตลอดไป 
o สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน และประชาชน เห็นความสําคัญและรวมกิจกรรมตาง ๆ 

ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
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o จัดใหมีหอศิลปเพื่อเปนท่ีแสดงผลงานทางศิลปะของเด็ก เยาวชน และศิลปนของจังหวัด
ตรังและจังหวัดอื่น ๆ ทั้งศิลปะพ้ืนบานและศิลปะรวมสมัย เพ่ือเปนการสงเสริม
ความสามารถซึมซับทางดานสุนทรีศาสตรแกประชาชน  

7. ดานประสิทธิภาพบุคคลากรและประชาชน 
o สงเสริมขีดความสามารถของบุคคลากร ประชาชน และผูนําองคกรชุมชนตาง ๆ ในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนองความตองการของประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกตองและ
เปนธรรม 

o เพ่ิมพูนความรู ความสามารถของบุคคลากร ประชาชน และผูนําองคกรชุมชนตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความ
ตองการของประชาชน   

   ท้ังนี้ ในการดําเนินงานตามกลยุทธ 7  ดานหลักนั้น จะตองดําเนินการโดยศึกษา
รายละเอียดในแตละดานอยางรอบคอบรวมท้ังแสดงวิธีการดําเนินงานในแตละดานท่ีสามารถตอบ
คําถามไดในท้ังผลลัพธท่ีเกิดขึ้นความคุมคาและเปนประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 
 
การประเมินยุทธศาสตร 
  เนื่องจากการดํา เนินงานในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลุสู
ความสําเร็จตอเปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางยุทธศาสตรได จําเปนท่ีจะตองมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ท้ังการประเมินภายในและประเมินภายนอก โดยยึดหลักทองถิ่นธรรมาภิบาลเปนกรอบ
หรือแนวทางการประเมิน โดยการประเมินภายในนั้นจะเปนการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครตรังสวนการประเมินภายนอกนั้นจะมอบหมายใหสถาบันการศึกษาหรือบุคคลท้ังในและ
นอกจังหวัดตรังเปนผูประเมิน 
  นอกจากท่ีกลาวมาขางตนในการประเมินพัฒนาเทศบาลนครตรังใหเกิดประสิทธิภาพ 
และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและเปนท่ีรูจักท่ัวโลกเพิ่มมากขึ้น ตองมีการประเมินท่ีเปนสากล
และเปนท่ียอมรับจากท่ัวโลก  
 

 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 39 17,760,553        40 18,830,554     40 18,850,555     119 55,441,662        
2. ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 14 8,465,000          14 8,485,000       14 8,485,000       42 25,435,000        
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม
   การทองเท่ียว

11 142,810,000      16 286,455,000   12 26,530,000     39 455,795,000      

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพื้นฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 32 66,014,000        16 163,959,500   16 323,431,500   64 553,405,000      

5. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 10 2,175,000          9 2,680,000       9 2,680,000       28 7,535,000          
6. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 40 893,921,800      53 89,638,904     49 271,433,680   142 1,254,994,384   

7. ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมี
    เอกลักษณและคุณคา

18 13,850,000        18 13,850,000     18 13,850,000     54 41,550,000        

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 13 12,400,000        14 12,550,000     14 12,550,000     41 37,500,000        
9. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 29 16,442,900        29 16,338,900     29 16,392,900     87 49,174,700        

รวม 206 1,173,839,253 209 612,787,858 201 694,203,635 616 2,480,830,746

รวม 3 ป

สวนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลนครตรัง

ยุทธศาสตร
ป 2553 ป 2554 ป 2555



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
    1.1 พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบทุกระดับช้ันที่มีมาตรฐาน 23 8,612,000 24 9,672,000 24 9,682,000 71 27,966,000

    1.2 รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลที่ควรบูชา 6 702,553 6 712,554 6 722,555 18 2,137,662
    1.3 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 10 8,446,000 10 8,446,000 10 8,446,000 30 25,338,000

รวม 39 17,760,553        40       18,830,554 40 18,850,555     119 55,441,662        
2. ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ
    2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 12 8,015,000          12         8,035,000 12         8,035,000 36          24,085,000
    2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 2 450,000             2            450,000 2            450,000 6            1,350,000

รวม 14 8,465,000          14         8,485,000 14 8,485,000       42 25,435,000        
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคู
   การสงเสริมการทองเท่ียว
    3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 730,000 5 730,000 5 730,000 15 2,190,000
    3.2 เฝาระวัง บําบัดและปองกันฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2 138,980,000 6 182,625,000 1 1,700,000 9 323,305,000
    3.3 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว 4 3,100,000 4 3,100,000 4 3,100,000 12 9,300,000
    3.4 เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 0 0 1 100,000,000 2 21,000,000 3 121,000,000

รวม 11 142,810,000      16     286,455,000 12 26,530,000     39 455,795,000      

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพื้นฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน
    4.1 สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 0 0 3       30,500,000 0 0 3 30,500,000
    4.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 31 65,814,000 13     133,459,500 16 323,431,500 60 522,705,000
    4.3 บริการดานน้ําประปาเพ่ือความสะดวกในการดํารงชีพ 1 200,000 0 0 0 0 1 200,000

รวม 32 66,014,000        16 163,959,500   16 323,431,500   64 553,405,000      
5. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
    5.1 พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน 2 530,000 2 430,000 2 430,000 6 1,390,000
    5.2 รักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 3 545,000 2 400,000 2 400,000 7 1,345,000
    5.3 สงเสริมความรู ความสนใจเก่ียวกับกิจกรรมของเทศบาล 5 1,100,000 5 1,850,000 5 1,850,000 15 4,800,000

รวม 10 2,175,000          9 2,680,000       9 2,680,000       28 7,535,000          
6. ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ
    6.1 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 37 892,901,800 49 88,518,904 46 270,413,680 132 1,251,834,384
    6.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
    6.3 สงสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 2 720,000 2 720,000 2 720,000 6 2,160,000
    6.4 ปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี 0 0 1 100,000 0 0 1 100,000

รวม 40 893,921,800      53 89,638,904     49 271,433,680   142 1,254,994,384   
     

ยุทธศาสตร
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม 3 ป



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
    ท่ีมีเอกลักษณและคุณคา
    7.1  อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณี 
            และภูมิปญญาทองถ่ิน

11 11,080,000 11 11,080,000 11 11,080,000 33 33,240,000

    7.2  สงเสริมกิจการศาสนา 7 2,770,000 7 2,770,000 7 2,770,000 21 8,310,000
รวม 18 13,850,000        18 13,850,000     18 13,850,000     54 41,550,000        

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ
    8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 9 10,200,000 9 10,300,000 9 10,300,000 27 30,800,000
    8.2 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 4 2,200,000 5 2,250,000 5 2,250,000 14 6,700,000

รวม 13 12,400,000 14 12,550,000 14 12,550,000 41 37,500,000
9. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน
    9.1 สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 14 12,541,000 14 12,491,000 14 12,491,000 42 37,523,000
    9.2 สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน ชุมชน และสังคม 11 3,247,900 11 3,247,900 11 3,247,900 33 9,743,700
    9.4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2 104,000 2 50,000 2 104,000 6 258,000
    9.5 สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 2 550,000 2 550,000 2 550,000 6 1,650,000

รวม 29 16,442,900        29 16,338,900     29 16,392,900     87 49,174,700        
รวมท้ังส้ิน 206 1,173,839,253   209 612,787,858   201 694,203,635   616 2,480,830,746   

รวม 3 ป
ยุทธศาสตร

ป 2553 ป 2554 ป 2555
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการศูนยการเรียนรู
ในภูมิภาคจังหวัดตรัง  ใน
การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางจิตสํานึก  ความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
อยางยั่งยืนแกประชาชนใน
จังหวัดตรังและในภูมิภาค
ใกลเคียง 
-  เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
จัดต้ังและการจัดกิจกรรมของ
ศูนยการเรียนรู 
-  เพื่อเช่ือมโยงเครือขายของ
หนวยงานดานการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบและ
นอกเครือขายท่ีมีกิจกรรม
พัฒนาอยางยั่งยืน 

1.  บริหารจัดการและ
รวบรวมความรูดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนจาก
เครือขายตาง ๆ  ใหเปนระบบ
(หนวยนับคือจํานวนเรื่ององค
ความรู) 
2.  จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ถายทอดองคความรู
ใหทุกกลุมเปาหมายในระบบ
นอกระบบ 
-  การประชุมคณะดําเนินงาน
ปละ 6  ครั้ง  ครั้งละ 20 คน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 -  จังหวัดตรังจะเปน
ศูนยการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนภายใต
เครือขายขององคการ
สหประชาชาติ 
-  ประชาชนทุกเพศทุก
วัยทุกสาขาอาชีพจะได
เรียนรูเรื่องการพัฒนา
อยางยั่งยืนผาน
กระบวนการดานศึกษา 
-  ประชาชนมีความรู 
มีความตระหนัก  มี
จิตสํานึกและมีสวนรวม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานการศึกษานอก 
    ระบบ 
-  งานหองสมุด 



 

- 64 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู
และถายทอดสูประชาชนดาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
-  สงเสริมการมีสวนรวมทุก
ภาคสวนในทองถิ่นในการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรูฯ 

-  การประชุมคณะกรรมการ
บริหารปละ  2  ครั้ง  ครั้งละ 
50 คน   
-  อบรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ปละ  6 ครั้ง  
 ครั้งละ  200  คน 
-  การประชุมนานาชาติ  
รวมกับศูนยการเรียนรูท่ัวโลก
ปละ  2  ครั้ง 

   ในการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองและยั่งยืนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
-  ทุกภาคสวนใน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมใน
ทุกกระบวนการของการ
ดําเนินงานศูนยการ
เรียนรูฯ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการเครือขาย 
สหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถาน 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหนักวิชาการปราชญ
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิใน
ศิลปะ วิทยาการดานตาง ๆ  
ในจังหวัดตรังไดรับการ
ถายทอดความรูและ
ประสบการณจากบุคลากร
ของราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปน
องคภมิูปญญาและวิทยาการ
ของชาติ 

-  จัดการประชุมทางวิชาการ
กับนักวิชาการ ปราชญ-
ทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ตาง ๆ  ใน  5  เครือขาย  คือ 
1.  เครือขายภาคการศึกษา 
2.  เครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
3.  เครือขายภาคธุรกิจ 
4.  เครือขายภาคประชาสังคม 
5. เครือขายสาธารณสุข 
    ปละ 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 -  นักวิชาการ ปราชญ-
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตาง ๆ  ใน
จังหวัดตรังไดรับการ
ถายทอดความรูจาก
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานการศึกษานอก
ระบบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมพัฒนา
หลักสูตรและการจัดทํา
สาระการเรียนรูหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาความตองการ
ของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น 
-  เพื่อพัฒนาบุคลากรครูใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการ
วิเคราะหหลักสูตรฯ  และวาง
แผนพัฒนาหลักสูตรฯ 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-  จัดอบรมพัฒนาใหมีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  
ตาม พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.
2542  ความตองการของ
ผูเรียน  ชุมชนทองถิ่น 
-  ครูไดศึกษาหลักสูตรและ
พัฒนาสาระการเรียนรู
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  
2551 

240,000 240,000 240,000  -  พนักงานครู  ครูจาง
ในสังกัดเทศบาลมี
ความรูสามารถจัดทํา
สาระการเรียนรูได 
-  สถานศึกษาในสังกัดมี
หลักสูตรของสถานศึกษา 
-พนักงานครูเทศบาลมี
ความรูและปฏิบัติงานใน
หนาท่ีตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
-นักเรียนไดรับความรูใน
เรื่องหลักธรรมา 
ภิบาล 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดหาหนังสือ
และสื่อการเรียนรูประจํา
หองสมุดเทศบาลและ
หองสมุดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

-  เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อ
การเรียนรูไวบริการแก
เยาวชนนักเรียน  นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาใหกับเยาวชนและ
ประชาชนท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

 - โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อ
ไดแก  ประเภทหนังสือ
บันเทิงคดีประมาณ  550  เลม  
ประเภทหนังสือสารคดี  
1,000  เลม  และสื่อ  CD และ  
VCD  และ  DVD  ประมาณ  
250  แผนของหองสมุด
เทศบาลนครตรัง  หนังสือ
บันเทิง  ประมาณ 1,100  เลม  
หนังสือสารคดี  1,850  เลม  
CD และ VCD  ประมาณ 350 
แผนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังท้ัง7โรงเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เยาวชนและประชาชน
มีหนังสือและสื่อการ
เรียนรูท่ีใหม ๆ ไว
สําหรับการศึกษาคนควา
เพิ่มข้ึน 
-  ครู  นักเรียนมีหนังสือ
และสื่อเพื่อใช
ประกอบการเรียนการ
สอน  การคนควา 

-สํานักการศึกษา 
-งานหองสมุดฯ 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดหาสื่อช้ัน
ปฐมวัยโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสนับสนุนสงเสริม
นักเรียนปฐมวัยได  มีการ
พัฒนาการดานรางกาย  
อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา 
-   เพื่อพัฒนาความพรอมของ
นักเรียนกอนเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษา  

-   จัดหาสือ่การเรียนการสอน
ระดับช้ันปฐมวัยของ ร.ร.
เทศบาลท้ัง  7  โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

160,000 165,000 170,000 -  โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรังมี
อุปกรณและสื่อการเรียน
การสอนระดับช้ัน
อนุบาลเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการสื่อสัมพันธ
ครอบครัวสุขสันตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางสรรคสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางผูปกครอง 
-  เพื่อเปนการสรางความ
อบอุน  ความผูกพันระหวาง
เด็กผูปกครองและบุคลากร 

-  เด็กเล็ก  ผูปกครองและ
บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ  เขารวมกิจกรรม  
จํานวน  300  คน 

30,000 30,000 30,000 -  ผูปกครอง  ครู  เด็กได
เขารวมกิจกรรมการสื่อ
สัมพันธฯ  รอยละ  
100% 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการสงเสริม
อัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู 
แกนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังและเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่น 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมอัจริยภาพแกเด็ก
และเยาวชน และนักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ไปสูความเปนเลิศ
ตามศักยภาพ 
-  เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการในกลุมสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานแกนักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
- เพื่อจัดสรรนักเรียนคนเกง
ในกลุมสาระและระดับช้ันท่ี
กรมสงเสริมฯ กําหนด 

-  จัดใหมีการสอนเสริมกวด
วิชาใหแกนักเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนระดับ
โรงเรียนและเทศบาลไปรวม
แขงขันทักษะดานวิชาการใน
ระดับเขตและระดับประเทศ 
-  จัดฝกอบรมทักษะพิเศษ
ทางดานวิชาการในกลุมสาระ
เรียนรูตามหลัดสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานแกนักเรียนตาม
ศักยภาพสูความเปนเลิศ 

650,000 650,000 650,000 - เด็กท่ีมีศักยภาพในแต
ละคนไดรับการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีทักษะพิเศษ
ทางดานวิชาการตางๆ 
ไดรับการพัฒนาไปสู
ความเปนเลิศ 
- นักเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทน
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ 

-  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดนิทรรศการ
วิชาการของโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  ใหครูนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานทางวิชาการ 
-  ใหครูนักเรียนไดเขารวม
การประกวดแขงขันทาง
วิชาการ  ทักษะตาง ๆ  
ความสามารถพิเศษดาน
นันทนาการและอื่น ๆ 
-  ใหครูนักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณทางดานวิชาการ 
-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
งานการจัดการศึกษาของ
เทศบาล 

-  สถานศึกษาในสังกัดท้ัง  7  
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  3  แหง  จัด
นิทรรศการทางวิชาการ  
จํานวน  3  ครั้ง  ไดแก  ระดับ
เทศบาล  ระดับภาคใต  และ
ระดับประเทศ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 -  ครูและนักเรียนได
พัฒนางานวิชาการและ
ศักยภาพดานอื่น ๆ  และ
มีโอกาสเขารวม
กิจกรรมในทุกระดับ
สามารถนําความรูและ
ประสบการณไปพัฒนา
การศึกษาไปพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียน 
-  ประชาชนไดรับทราบ
ผลงานดานการศึกษา
ของเทศบาล 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานโรงเรียน 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อใหคณะกรรมการ
สงเสริมสนับสนุนวิชาการ
ระดับเขตการศึกษามีโอกาส
ประชุมพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
-  เพื่อหาแนวทางพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียนให
เปนไปในทิศทางและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึก
ในการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

-  จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง  
7  โรง  และคณะกรรมการ
ระดับเทศบาล  จํานวน              
1  ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 - คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ
ระดับโรงเรียนและ
ระดับเทศบาลได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พัฒนางานมาตรฐาน
เดียวกัน 
- คณะกรรมการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรังยึดม่ัน
ในความซื่อสัตยสุจริต 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อใหกรรมการ
สถานศึกษาไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
-  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
-  เพื่อใหกรรมการ
สถานศึกษานําความรูจากการ
ทัศนศึกษามาปรับปรุงการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-  ประชุมอบรมและศึกษาดู
งานใหแกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  จํานวน  1  ครั้ง   
 

300,000 300,000 300,000 - กรรมการสถานศึกษา
ไดแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
-  ไดนําความรูจาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงการศึกษาของ
เทศบาลใหดีข้ึน 
-  กรรมการฯไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการอบรมกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 
-  เพื่อปลูกฝงการทํางานเปน
ทีมและมีสวนรวม 
-  เพื่อใหกรรมการนักเรียน
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน
ในโรงเรียน 
-เพื่อปลูกฝงใหกรรมการ
นักเรียนเรียนรูเรื่องการ
ปองกันและการปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

-  อบรมกรรมการนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง  จํานวน  1  ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 -  กรรมการนักเรียนมี
ความรูความเขาใจใน 
ระบอบประชาธิปไตย 
-  รูจักการทํางานเปนทีม 
-  กรรมการนักเรียนมี
ความรูความเขาใจใน
บทบาทและหนาท่ี
สามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีได 
-นักเรียนมีความซื่อสัตย
สุจริต 

- สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหผูปกครองช้ันเด็กเล็ก 
ช้ันอนุบาล ช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ไดมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบและกฎเกณฑของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
- เพื่อเปนการสรางความเขาใจ
ระหวางบุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังกับผูปกครอง 

- จัดใหมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ทุกคน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 - ผูปกครองนักเรียนไดมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบและ
กฎเกณฑตางๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
- ผูปกครองนักเรียนทุก
คนใหความรวมมือใน
การพัฒนานักเรียนใน
ทุกดาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการอบรมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงพื้นฐานและ
เตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียน 
-  เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับขอบเขตของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน 
-  เพื่อใหนักเรียนไดรับรู
กฎระเบียบของโรงเรียน 
-  ปลูกฝงใหนักเรียนช้ัน ม.1
เรียนรูเรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

-  อบรมนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  1  โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
จํานวน  1  ครั้ง   

70,000 70,000 70,000 -  นักเรียนมีความพรอม
ท่ีจะศึกษาตอในช้ัน ม.1 
-  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับขอบเขตของ
หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน 
-  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
-  นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย สุจริต 

- สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 



 

- 77 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
-  เพื่อฝกใหลูกเสือ- เนตรนารี
มีระเบียบวินัยมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทักษะ
กระบวนการในการทํา
กิจกรรมรวมกัน 
-  เพื่อฝกใหลูกเสือ – เนตร
นารีมีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี  
รูจักการเสียสละ 

-  จัดอบรมนายหมูลูกเสือ-
เนตรนารี  แกนักเรียนใน
สังกัด   
-  จัดสงบุคคลเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรูดาน
กิจการลูกเสือเนตรนาร ี
-  จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม
ของลูกเสือ-เนตรนารีแก
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง  1  ครั้ง 
 

500,000 500,000 500,000 - ลูกเสือ – เนตรนารีมี
ระเบียบวินัย  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  มี
ความสุขในการรวม
กิจกรรม 
-  ลูกเสือ- เนตรนารีมี
ภาวะผูนําและผูตามรูจัก
การเสียสละ  และกลา
แสดงออก 
- เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรดานลูกเสือ-
เนตรนาร ี

-สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 



 

- 78 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

15 โครงการจัดสัปดาหวัน
วิทยาศาสตรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อยกยองพระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย 
-  เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานและเขารวม
กิจกรรม 
-  นักเรียนไดทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู 

-  นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  ทุกคนเขารวม
กิจกรรมสัปดาหวัน
วิทยาศาสตร  ปละ  1  ครั้ง 

60,000 65,000 70,000 -  นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประวัติ
ของพระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย 
-  นักเรียนไดรับความรู
และเห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ชีวิตประจําวันและ
นําไปใชในชีวิต 

-สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 



 

- 79 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการสัปดาห
หองสมุดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคา
การอานและการคนควาจาก
หองสมุด 
-  เพื่อใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการใช
หองสมุด 
-  เพื่อใหนักเรียนแขงขันและ
แสดงผลงานทางวิชาการโดย
การศึกษาคนควาจากหองสมุด 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรังทุกคน    
รวมกิจกรรมความสําคัญของ
การใชหองสมุด  เชน   จัด
นิทรรศการ  การแขงขันทาง
วิชาการการแสดงของ
นักเรียน  จํานวน  1  ครั้ง 

85,000 85,000 85,000 -  นักเรียนไดรับความรู
และความบันเทิง 
-  นักเรียนใชหองสมุด
เพิ่มมากข้ึน 
-  นักเรียนไดแสดงผล
งานจากการศึกษา
คนควา 

-สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 



 

- 80 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการรักษภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสดุดีสุนทรภูมหากวีเอก
ของโลกเพื่อใหนักเรียนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับชีวประวัติและ
ผลงานของสุนทรภู 
-  เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรม  
การอนุรักษภาษาไทย        
(ฟง  พูด  อาน  เขียน) 
-  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหรัก
ภาษาไทย 
-  เพื่อใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาไทยไดถูกตอง 

-  นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังทุกคนรวม
กิจกรรมวันสุนทรภูและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ภาษาไทย    ปละ  1 ครั้ง 
 

180,000 180,000 180,000 -  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของสุนทรภู
รวมถึงการมีจิตสํานึก
และภาคภูมิใจในความ
เปนไทย 
-  นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังไดรับ
ความรูในดานทักษะการ
พูดการฟง  การเขียนการ
อานไดอยางถูกตอง  
และรักภาษาไทย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 



 

- 81 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

18 โครงการมอบวุฒิบัตรแก
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็ก
เล็กเห็นความสําคัญของ
การศึกษา 
-  เพื่อใหเด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

-  เด็กเล็กท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับช้ันปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง  ทุกคน  ไดรับวุฒิบัตร       
ปละ  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 -  เด็กเล็กไดรับมอบ
วุฒิบัตร 
-  เด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

- สํานักการศึกษา 
- หนวยศึกษานิเทศก 
 
 
 

 



 

- 82 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

19 โครงการปจฉิมนิเทศ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนความสัมพันธ  ครู  
ผูปกครอง  ผูบริหารเทศบาล 
-  เพื่อมอบวุฒิบัตรแกนักเรียน
ปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดฯ 
-  เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  และ    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
-  เพื่อใหนักเรียนมีความรักใน
สถานศึกษาและเห็นคุณคา
ของสถานศึกษา 

-  นักเรียนช้ันปฐมวัย ,  ป.6 , 
และ ม.3  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคนเขา
รวมการปจฉิมนิเทศ  จํานวน  
1  ครั้ง 

180,000 180,000 180,000 -  ครู  ผูปกครอง  
ผูบริหารเทศบาลมี
สัมพันธท่ีดี 
-  นักเรียนช้ันปฐมวัย
ไดรับวุฒิบัตร   
-  นักเรียนช้ัน ป.6     
และ ม.3    ไดรับ
ประกาศนียบัตร 
-  นักเรียนมีแนวทางใน
การดําเนินชีวิตและ
การศึกษาตอ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 



 

- 83 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียม
เขาสูระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-  จัดใหมีการประเมินผล
การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง         
ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 โรงเรียนแตละโรงจะได
ทราบผลการเรียนของ
นักเรียนและนําผลท่ีได
จากการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 84 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

21 โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมี
คานิยมและยกยองเชิดชูความ
ดี  ความซื่อสัตยสุจริตและ
ตอตานการทุจริต 
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน  
รวมกิจกรรมธนาคารความดี 
-  จัดพิมพสมุดบันทึกธนาคาร
ความดี  5,000 เลม 
-  จัดนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

80,000 80,000 80,000 -  นักเรียนมีคานยิมท่ีดี
ไดรับการยกยองเชิดชู
คุณความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมี
ความรูเรื่องการตอตาน
การทุจริต 
-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

-  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 



 

- 85 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

22 โครงการสงเสริมการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1.  สงเสริมใหสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรังท้ัง          
7  แหง  ไดวิเคราะหและ
พัฒนาสาระการเรียนรูใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  เพื่ออบรมใหความรูความ
เขาใจในการวิเคราะหและการ
จัดทําสาระในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1.  สถานศึกษาในสังกัดท้ัง  7  
แหงมีการพัฒนาสาระการ
เรียนรูในหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลท้ัง  7  โรงเรียนมี
ความรูความเขาใจในการ
จัดทําหลักสตูรสถานศึกษา
ครบ  100% 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1.  สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลท้ัง  7  แหง           
มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให
สอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติตรงกับ
ความตองการของผูเรียน  
ชุมชนและสังคมทองถิ่น 
2.  ครูในสังกัดเทศบาล
รอยเปอรเซ็นตมีความรู
ความเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตรสถานฯ 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

23 โครงการอบรมสัมมนา
เจาหนาท่ีสนามกีฬา 

เพื่ออบรมสัมมนาเจาหนาท่ี  
ดูแลสนามกีฬาถายโอนระดับ
จังหวัด(สนามกีฬาทุงแจง) 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสนาม
กีฬาถายโอนระดับจังหวัด
และสนามกีฬากลางเทศบาล
นครตรังไดรับการอบรม  ซึ่ง
จะมีการอบรมปละ  1  ครั้ง  
จํานวน  35  คน 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

เจาหนาท่ีท่ีผานการ
อบรมมีความรู
ความสามารถและ
ใหบริการประชาชนไดดี
ยิ่งข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

24 โครงการจัดกระบวนการ
เรียนรูทางดาน
ภาษาอังกฤษดวย
นวัตกรรมใหม 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเนนการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารดวย
นวัตกรรมใหม 
- เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ 

- ฝกอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแนวใหมจาก
ประเทศอิสราเอล 
“My First English Adventure 
: MFEA” ใหแกครูผูปฏิบัติ
หนาท่ีสอนภาษาอังกฤษทุก
คนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง จํานวนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ตอป ระยะเวลา 2 ป 

- 1,050,000 1,050,000 - พนักงานครูเทศบาล
ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไดมีความรู 
ความสามารถและทักษะ
การสอนเพิ่มข้ึนดวย
นวัตกรรมใหม 
- นักเรียนมีความรูความ
เขาใจ มีความสามารถ
และทักษะในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งข้ึน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

- สํานักการศึกษา 
- หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา   การรําลึกเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหประชาชนทุกหมู
เหลานอมเกลาระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดี ความกตัญู
กตเวที ในวันสําคัญทางรัฐพิธ ี
- เพื่อเทิดไวซึ่งสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ให
ดํารงไวตราบนานเทานาน 

- เทศบาล / หนวยราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / เอกชน / พอคา 
ป ร ะ ช า ช น  /  นั ก เ รี ย น  - 
นักศึกษา คราวละ 500 คน 
รวมประกอบพิธีทางศาสนา 
ถวายสักการะ จัดกิจกรรม
นิทรรศการ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การแสดงความจงรักภักดี ใน
วันสําคัญ ไดแก  
1. วันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมูเหลา
ไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
- ประชาชนมีศูนยรวม
แหงจิตใจ และมีความ
รักสามัคคี  สรางความ
สมานฉันทแกคนในชาติ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานรัฐพิธี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2  แนวทางการพัฒนา   การรําลึกเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5 ธันวามหาราช 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2  แนวทางการพัฒนา   การรําลึกเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการเชิดชูบุคคล 
ท่ีควรบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเชิดชูเกียรติและรําลึกถึง
คุณงามความดี  และ
คุณประโยชนแกเมืองตรังเปน
อเนกประการ 
- เพื่อใหประชาชนชาวจังหวัด
ตรังไดทราบประวัติและ
ผลงานนําไปเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติ 

- ขาราชการทุกสังกัด  
ภาคเอกชน  สถานศึกษา  
พอคา  ประชาชน   รวม
กิจกรรมประมาณ 1,000 คน 
รวมประกอบพิธีทางศาสนา 
พิธีบวงสรวง พิธีถวาย
สักการะและจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
ในวันคลายวันอนิจกรรมของ
พระยารัษฎานุประดิษฐใน
วันท่ี 10 เมษายน ของทุกป 
  

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมูเหลา
ไดระลึกถึงผูมีพระคุณ
และไดแสดงออกถึง
ความกตัญูกตเวที เพื่อ
เปนตัวอยางใหอนุชน
คนรุนหลังสืบสาน
ตอไป 
- เพื่อใหประชาชนชาว
ไทยไดตระหนักวาทาน
เปนผูนํายางพารามาปลูก
ในประเทศไทยเปนทาน
แรกและปจจุบันเปนพืช
เศรษฐกิจของไทย 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการกิจกรรมวันไหว
ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กได
มองเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญของครู 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมี
ความรักและความผูกพันกับ
ครู 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความ
กตัญูกตเวทีแดครูผูให
ความรู 
 
 
 
 

-  จัดกิจกรรมวันไหวครูใหแก
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  ปละ 
1 ครั้ง 
  

10,000 10,000 10,000 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล-         
นครตรังไดแสดงความ
รักความผูกพัน  ความ
กตัญูกตเวทีตอครู 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดกิจกรรม     
วันแมแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

-  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ 
-  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยในการแสดงออก
ซึ่งความกตัญูกตเวที 
-  เพื่อใหนักเรียนไดสํานึก
บทบาทและหนาท่ีของลูกท่ีดี
ตอแม 
 
 
 
 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน  
รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ  
ปละ  1  ครั้ง 

80,000 90,000 100,000 - นักเรียนไดแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
-  นักเรียนระลึกถึง
พระคุณแมสํานึกใน
หนาท่ีของตนท่ีมีตอแม
ผูใหกําเนิด 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดกิจกรรม 
วันพอแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหนักเรียนเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
-  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยในการแสดงออก
ซึ่งความกตัญูกตเวที 
-  เพื่อใหนักเรียนไดสํานึก
บทบาทและหนาท่ีของลกูท่ีดี
ตอพอ 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน    
รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ  
ปละ  1  ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 -  นักเรียนไดแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
-  นักเรียนระลึกถึง
พระคุณพอสํานึกใน
หนาท่ีของตนท่ีมีตอพอ 
 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  รําลึกเชิดชูปูชนียบุคคลท่ีควรบูชา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดงานวันครูใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหเห็นความสําคัญ
ความเปนคร ู
-  เพื่อใหเกิดความรักความ
สามัคคี 
-  เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง
พระคุณของครู 

-  ผูบริหารพนักงานครูและ
ลูกจางปฏิบัติการสอนเขารวม
กิจกรรมงานวันครู   ปละ   
1  ครั้ง 

130,000 130,000 130,000 -  ครูมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
-  พนักงานครูเทศบาลมี
ขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานและรวมแรงรวม
ใจกันพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลใหมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนากีฬามวย
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
-  เพื่อเปนการอนุรักษเผยแพร
ใหศิลปะแมไมมวยไทยอยู
สืบไป 
-  เพื่อเปนพื้นฐานในการฝก
มวยไทยในระดับสูงตอไป 

-  กิจกรรมศูนยฝกมวยไทย  
จํานวน  2  แหงเขตเทศบาล 
-  จัดการแขงขันมวยไทย
ระหวางศูนย 
-  สงนักกีฬามวยไทยเขารวม
แขงขันในระดับตาง ๆ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  มีศูนยเรียนรูแมไม
มวยไทยในสังกัด
เทศบาลจํานวน  2  แหง 
-  เด็กและเยาวชนเขารับ
การฝกอบรม  มีความรู  
ความเขาใจ  และ
สามารถใชศิลปะแมไม
มวยไทยเพิ่มข้ึน 
-  นักกีฬามวยไทยใน
สังกัดเทศบาลไดมี
ประสบการณเพิ่มข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการประกวด 
แอโรบิคดานซเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคดานซ 
-  เพื่อสงเสริมความสามัคคีใน
หมูคณะ 
-  เพื่อใหเด็กและประชาชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

-  จัดประกวดแอโรบิคดานซ 
จํานวน  1  ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 -  มีเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนออกกําลังกาย
แบบโรบิคดานซเพิ่ม
มากข้ึน 
-  เกิดการรวมกลุมเพื่อ
การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคดานซและมี
ความรักความสามัคคีใน
หมูคณะ 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดกิจกรรมศูนย
เยาวชนเทศบาลนครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดมีกิจกรรม
แสดงออกท่ีเหมาะสม       
ตามเพศ  ตามวัย 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดรูจักการเปนผูนํา
และทํางานเปนทีม 

-  จัดกิจกรรมดนตรีและ
นันทนาการในสวนสาธารณะ  
วันหยุดเสาร-อาทิตย  และ
หลังเลิกเรียน 
-  จัดฝกอบรมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ  หลังเลิก
เรียนระหวางปดภาคเรียนและ
วันหยุดเสาร – อาทิตย 
-  จัดกิจกรรมการแขงขัน การ
ประกวดฯลฯ  ของกลุม
สมาชิกศูนยเยาวชน 
-  สงนักกีฬาศูนยเยาวชนเขา
รวมการแขงขันในระดับตางๆ 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,000,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

-  มีเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมดนตรีและ
นันทนาการ  ครั้งละ  
1,000  คน   
-  มีเด็กและเยาวชน  เขา
รับการฝกอบรมหลังเลิก
เรียนระหวางปดภาค
เรียนและวันหยุดเสาร-
อาทิตย  จํานวน  500 คน  
-  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
กิจกรรมรวมกัน 
-  เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอตัวเองและสังคม 
-  จัดกิจกรรมโดยการเขาคาย 
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูแกผูรับผิดชอบศูนย
เยาวชน 

สําหรับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
-  จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ   
-  นําเด็กและเยาวชนเขาคายฯ  
1  ครั้ง  จํานวน  40  คน   
-  ฝกอบรมเจาหนาท่ี ดานการ
กีฬานันทนาการและ
ผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน ฯลฯ 
จํานวน  1  ครั้ง 
-  สงเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน  จํานวน  1 ครั้ง 

   -  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 
จํานวน  1,000  คน 
-  นักกีฬาของศูนย
เยาวชนไดเขารวมการ
แขงขันกีฬาเพิ่มข้ึน 
-  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 
จํานวน  1,000  คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เด็กและเยาวชนท่ีเขา
รวมกิจกรรมมีโอกาสได
แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
-  เด็กและเยาวชน  
จํานวน  40  คน                
มีความรูความเขาใจและ
สามารถปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่นได 
-  เจาหนาท่ีศูนยเยาวชน
มีความรู  ความเขาใจ
และจัดกิจกรรมภายใน
ศูนยเยาวชนได 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดการแขงขัน”
เทศบาลนครตรังมินิฮาลฟ
มาราธอน” 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กายของเยาวชนและ
ประชาชน 
-  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในหมูคณะ 
-  เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
และการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง 

-  จัดแขงขันวิ่งมินิ – ฮาลฟ
มาราธอน  ครั้งท่ี  10   
-  จัดการแขงขัน  3  ประเภท  
จํานวน  31  รุน  รวมท้ังชาย
หญิง  จํานวน  1  ครั้ง 

250,000 250,000 250,000 -  มีเยาวชนและ
ประชาชนเขาแขงขันวิ่ง
ครั้งละ  1,000  คน  
-  มีเยาวชนและ
ประชาชนออกกําลังกาย
เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
 
 

- สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการแขงขันและสงทีมกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
-  เพื่อเปนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา
ของเยาวชนและประชาชน 

-  สงทีมกีฬาเทศบาลเขารวม
การแขงขันในระดับตาง ๆ 
-  จัดการแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ  กีฬาวายน้ํา , กีฬา
เทนนิส,กีฬาวอลเลยบอล, 
กีฬาเปตอง,กีฬาเทควันโด, 
ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -  ทีมกีฬาเทศบาลมี
ศักยภาพในการเลนกีฬา
สูงข้ึน 
-  เยาวชนและประชาชน
ไดพัฒนาคุณภาพชีวิต
และใชเวลาวางเกิด
ประโยชนตอตนเองและ
สังคม 
-  เปนการสรางนักกีฬาสู
การเปนนักกีฬาอาชีพ 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

-  สงเสริมสนับสนุนการเลน
กีฬาของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
-  สงเสริมความรู  
ความสามารถดานกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง 
-  เพื่อเปนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬา  ท่ีเหมาะสมใน
การฝกซอมและแขงขันท่ี
เหมาะสม 

-  มีนักกีฬาตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรัง  เขารวมการ
แขงขัน 
-  สงทีมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครตรัง  ไปรวม
แขงขันกับการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ระดับภาค  โดยมี
นักกีฬาประมาณ  180  คน  
ครูและเจาหนาท่ีประมาณ   
60  คน 
-  สงทีมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครตรังไปรวม 

3,156,000 3,156,000 3,156,000 -  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีความรู
ความสามารถดานกีฬา
ประเภทตาง ๆ 
-  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีการพัฒนาการเลน
กีฬาอยางถูกตองและมี
มาตรฐานสากล 
-  วัสดุอุปกรณกีฬามี
เพียงพอและเหมาะสม
กับความตองการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - สงเสริมการเลนกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
-  สรางความสามัคคีในหมู
คณะครู/นักเรียน  ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
-  คัดเลือกนักกีฬาตัวแทน
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  เขารวมการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ 

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
ระดับประเทศ  โดยมีนักกีฬา
ประมาณ  120  คน  ครูและ
เจาหนาท่ีประมาณ  35  คน 
-  จัดการแขงขันในกีฬาสี
ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน  7 โรง  จํานวน 1 ครั้ง 
-  จัดการแขงขันในกีฬา
นักเรียนเทศบาลนครตรัง  มี
ครู  นักเรียนและประชาชน  
รวมกิจกรรม  จํานวน  20,000  
คน จํานวน 1 ครั้ง 

   -  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีการพัฒนาการกีฬา
ท่ีดี 
-  คณะครู  นักเรียนใน
สังกัด  มีความรัก  ความ
สามัคคีในหมูคณะ 
-  เทศบาลนครตรังมี
นักกีฬาตัวแทนนักเรียน
ท่ีมีศักยภาพเขาแขงขัน
กีฬาในระดับตาง ๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  นักเรียนตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรัง  เขารวมการ
แขงขันกีฬาระดับตาง ๆ  
จํานวน  200  คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการแขงขันฟุตบอล
งานประเพณีสงกรานต 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เปนการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนากีฬาฟุตบอลใหมี
มาตรฐานสากล 
-  เปนการสงเสริมสนับสนุน
ใหเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

-  จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ไดแกเยาวชนในเขตเทศบาล  
จํานวน  1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -  เปนการพัฒนาใหกีฬา
ฟุตบอลมีมาตรฐาน
สูงข้ึน 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนสนใจเลนกีฬา
ฟุตบอลมากข้ึน 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีน้ําใจ
นักกีฬารูแพ  รูชนะ 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการกีฬาเปตองเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 
 
 
(เสนอโดย 
นายสมนึก  เชียรวิชัย  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นครตรัง) 
 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีท่ีทรงสนับสนุน เผยแพร
กีฬาเปตองสูเยาวชน  ชุมชน
และประชาชน 
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เลนกีฬาเปตองของเยาวชนและ
ประชาชนสูระดับมาตรฐาน 
-เพื่อเผยแพร  สงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาเปตอง
แกเยาวชน  ชุมชนและ
ประชาชน 

- ฝกอบรม ฝกการเรียน การ
สอนประชุมทางวิชาการ 
หรือเชิงปฏิบัติการ  อบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เกี่ยวกับกีฬาเปตอง 
- จัดการแขงขันกีฬาเปตอง
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
ระดับภาคใตและ
ระดับประเทศ 
 

500,000 500,000 500,000 -เทศบาลนครตรังได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 
-เยาวชน ชุมชน 
ประชาชนไดรับการ
ยกระดับการเลนกีฬา 
เปตองสูมาตรฐานสากล 
-เยาวชน ชุมชน 
ประชาชนเกิดความ
สามัคคี  ในการรวมทํา 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -จัดต้ังชมรมเปตองเทศบาล
นครตรัง 
-จัดสรางสนามกีฬาเปตอง
เทศบาลนครตรัง 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ 
เกี่ยวกับกีฬาเปตอง 
 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมมีสุขอนามัยท่ีดี
และหลีกเลี่ยงจาก
ยาเสพติด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการนันทนาการ
สําหรับผูสูงอาย ุ
 
(เสนอโดยกลุมผูสูงอายุ) 

- เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุได 
ทํากิจกรรมรวมกัน 
- เพื่อสรางความสามัคคี
ผูสูงอาย ุ
-เพื่อเชิดชูคุณงามความดีและ
เล็งเห็นความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง  โดยมี
ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 500  คนอยางนอย  
1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม 
รวมกัน 
- สรางความรักความ
สามัคคีแกกลุมผูสูงอายุ 
- ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ
มากยิ่งข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการจัดกิจกรรมดูนก 
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อสงเสริมความรู  ดานการ
ดูนกแกเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจ 
- เพื่อรวมกันอนุรักษพันธุนก
ชนิดตาง ๆ ใหเยาวชนรุนหลัง 
-เพื่อเด็กเยาวชนใชอุปกรณ
การดูนกไดอยางถูกตอง 
-เพื่อใหเด็กเยาวชนมีโอกาส
เรียนรูจากประสบการณจริง 
ในการศึกษาดูนกชนิดตางๆ
ในทองถิ่น 

 - จัดกิจกรรมเรียนรูใหแกเด็ก
ดูนกโดยใชอุปกรณชนิด
ตางๆพรอมคูมือในการศึกษา
เพื่อเปนพื้นฐานความรูใหแก
เด็กเยาวชนไดมีโอกาสศึกษา
ถายทอดในอนาคต  โดยเปด
โอกาสใหเด็กเยาวชนออก
ศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู
ในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต  
จํานวน  1  ครั้ง โดยมีเด็ก
เยาวชนเขารวมโครงการ
ประมาณ  60  คน 

100,000 100,000 100,000 -ทําใหเด็กและเยาวชน
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเปนพื้นฐานในการ
ชวยกันอนุรักษนกชนิด
ตางๆในทองถิ่น 
-ทําใหเด็กเยาวชนเกิด
พลังขวัญกําลังใจและ
ประสบการณในการ
ชวยกันอนุรักษนกชนิด
ตางๆ ใหคูทองถิ่นสู
ลูกหลานตอไป 
 

กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

       -ทําใหนกชนิดตางๆ
สามารถอาศัยและ
ขยายพันธุไดโดยไมถูก
รังแกจากมนุษย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขมีระดับคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ  ปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 

-  เพื่อสงเสริมใหครูและ
นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี 
-  เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหผาน
เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

-  ครูและนักเรียนในโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน  
รวมกิจกรรมตลอดป
การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 -  นักเรียน  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมี
สุขภาพท่ีดี 
-  โรงเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขมีระดับคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ  ปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(สพฐ)  และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  (กรมการศาสนา) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและ
เด็กเล็กไดมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 
-  เพื่อใหนักเรียนและเด็กเล็ก
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

1.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตรัง  ระดับอนุบาลถึง  
ป.6 
2.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนวัด
ควนวิเศษระดับอนุบาลถึง 
ป.6 
3.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก,วัดควนวิเศษ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
คลองน้ําเจ็ด 

4,500,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,500,000 
(เงินอุดหนุน) 

4,500,000 
(เงินอุดหนุน) 

-  นักเรียนในโรงเรียน
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(สพฐ)  และเด็กเล็กใน
ศู น ย พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก
( ก ร ม ก า ร ศ า ส น า ) 
มีภาวะโภชนาการท่ีดี
ร า ง ก า ย ส ม บู ร ณ
แข็งแรงทุกคน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 

1. เพื่อสงเสริม เฝาระวังและแกไขปญหา
สุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อใหเด็กมีพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง  
2. เพื่อใหความรูแกนักเรียนในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตลอดจนกระตุนผูปกครองใหเห็น
ความสําคัญและสนใจภาวะสุขภาพของบุตร
หลานวัยเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหานักเรียนท่ีมีภาวะโภชนา-
การตํ่ากวาเกณฑ 
4. เพื่อแกไขปญหานักเรียนท่ีมีความผิดปกติ
ทางสายตาแกนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

1. นักเรียนโรงเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลไดรับบริการ
ตรวจสุขภาพรางกายเบ้ืองตน 
สายตา    การคัดกรองภาวะโลหิต
จางและธาลัสซีเมีย ไมตํ่ากวา 95% 
2. นักเรียนท่ีพบปญหาสุขภาพ
ไดรับการแกไข 100 % 
3. นักเรียน ป.1 และ ป.6ไดรับ
วัคซนีข้ันพื้นฐานตามเกณฑท่ี
กําหนดรอยละ 100 

250,000 250,000 250,000 1. นักเรียนไดรับการ
บริการอนามัยโรงเรียน
ครบทุกกิจกรรม 
2. นักเรียนท่ีมีปญหา
สุขภาพไดรับการรักษา
แกไขสงผลใหนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง มีความ
พรอมในการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาได
ตามวัย 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมการสราง
สุขภาพในชุมชน 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

  

1.เพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัย
เบ้ืองตนแกประชาชนในชุมชน 
2.เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใน ศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคความรู
ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
4.เพื่อใหเกิดการรวมกลุมและรวมกัน
สรางชมรมสรางสุขภาพโดยชุมชน 
5.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชมรม 
อสม.เทศบาลนครตรัง 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ยา และ
เวชภัณฑใหแก ศสมช. ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
2. พัฒนา/เสริมสราง อสม. ใหมีองค
ความรูดานสาธารณสุข ทันตอ
เหตุการณปจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.จัดกิจกรรมตางๆเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชมรมอสม. เชน 
   - จัดกิจกรรมวันอสม.แหงชาติ 
   - จัดกิจกรรมวันรวมพลเครือขาย 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

1. อสม. สามารถใหบริการ
สาธารณสุขข้ันพื้นฐานใน 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ของตนเองได 
2. อสม.มีความรูดาน
สาธารณสุขทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน 
3. อสม.มีศักยภาพในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 
4. ชมรม อสม.เทศบาลนคร
ตรังมีความเขมแข็ง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม   
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ   
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการคายสุขภาพ 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

 

 

 

 

 1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู การ
ดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

 2. เพื่อใหสามารถนําความรู
ไปปรับประยุกตใชในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 
 

 

 

- จัดคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
4  คืน 5 วัน แกประชาชนผูสนใจ
จํานวน 100 คน 

250,000 250,000 250,000 - ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองในการดูแล
สุขภาพไดมากข้ึน 
- เกิดเครือขายในการ
ดูแลสุขภาพในชุมชน
มากข้ึน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค      

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการนวดแผนไทย 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

 

 

 

 

 - เพื่อสรางแกนนําในการดูแล
สุขภาพตามแนวการแพทย
แผนไทย 
 

 

 

 

- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
การนวดแผนไทยหลักสูตร   
30  ช่ัวโมง  แกประชาชนผูสนใจ 
จํานวนไมนอยกวา  50  คน 

160,000 170,000 170,000 - มีแกนนําการดูแล
สุขภาพดวยการนวด
แผนไทยเพิ่มข้ึน 
- มีการเผยแพร
ศาสตรการนวดแผน
ไทยสูชุมชนเพิ่มข้ึน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
     2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค    

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรคไมติดตอ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
สามารถดูแลตนเองได 
- เพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนในผูปวย
โรคเบาหวาน 
- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานคัดกรองและ
คนหาผูปวยโรคไมติดตอ 

1. จัดอบรมใหความรูแกผูปวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
รูปแบบคายกลางวัน(DAY  CAMP) 
2. จัดกิจกรรมคลินิกเทาในผูปวย
โรคเบาหวาน 
3. สงเสริมการจัดบริการสุขภาพใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 
- รอยละ 80 ของผูปวยท่ีเขารวม
กิจกรรมไมเกิดโรคแทรกซอนท่ีเทา 
 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

- ผูปวยสามารถดูแล
ตนเองได อยางมี
คุณภาพไมเกิดและ
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขไมเกิด
ภาวะแทรกซอน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ   
สาธารณสุข 1 ,2,3  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 

 

 

 

โครงการประกวดการแปรง
ฟนท่ีถูกวิธีและตอบปญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ  

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเปนการกระตุนให
เยาวชนอายุตํ่ากวา 15 ป  หัน
มาสนใจการแปรงฟนอยาง
ถูกวิธีมากข้ึนและเพื่อให
ผูปกครองเห็นความสําคัญ
ของสุขภาพตนเองและบุตร
หลาน 

- เยาวชนอายุตํ่ากวา 15 ปประมาณ 
800  คน  มีความรูดานการแปรงฟน
ท่ีถูกวิธีและดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด  
-  รอยละ 70 ของกลุมเยาวชนอายุ
ตํ่ากวา  15 ป  ท่ีสุมสํารวจดวย
แบบสอบถามมีความรูเรื่องการ
แปรงฟนอยางถูกวิธี 
 

50,000  

 

60,000  

 

60,000  

 

- เยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรูไปดูแกไขปญหา
ทางดานสุขภาพอนามัย
ของตนเอง  และ
ครอบครัว 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 

 

 

 

 

 

 

โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพ 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
รูจักดูแลรักษาสุขภาพใน
ชองปากของตนเองและ
แนะนําใหนักเรียนรูจัก
ปองกันการลุกลามของโรค
ฟนผุและเหงือกอักเสบ 
- เพื่อเสริมสรางฟนเด็ก
อนุบาลใหแข็งแรงและ
ปองกันฟนผุ 

-  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6  
โรงเรียนในเขตเทศบาลท่ีรับผิดชอบ  
จํานวน  11 โรง  ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก  ปการศึกษาละ 1ครั้ง 
-  นักเรียนช้ันอนุบาล  1  ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล  จํานวน  7  โรง  ไดรับ
การทาฟลูออไรดวานิช  ปการศึกษาละ  2  
ครั้ง 
- นักเรียนต้ังแตระดับอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาไดรับแปรงสีฟนคนละ 
1 อัน  ทุกคน 

75,000  

 

75,000  

 

75,000  

 

- นักเรียนสามารถปองกัน
การลุกลามของโรคฟนผุ
และเหงือกอักเสบไดอยาง
ทันทวงที และสามารถ
ดูแลรักษาชองปากของ
ตนเองไดอยางถูกตอง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ
การแพทย  

 



 
- 120 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อเปนการกระตุนให
ผูปกครองหันมาสนใจการ
ดูแลรักษาฟนน้ํานมของ
บุตรหลานต้ังแตวัยเด็ก 
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักการ
แปรงฟน 
- เพื่อปองกันฟนผุโดยการ
ทาฟลูออไรดวานิช 

- ผูปกครองเด็กแรกเกิด – 4  ป  ท่ีมารับ
บริการฉีดวัคซีนท่ีศูนยบริการ-
สาธารณสุข 1 , 2 และ 3  ไดรับการ
แนะนําการดูแลฟนเด็ก 
- เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ป ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก 
- เด็กอายุ 9  เดือน - 4 ป  ไดทาฟลูออไรด
วานิช และไดรับแปรงสีฟน 

   - ผูปกครองมีความรูเรื่อง
การดูแลฟนเด็กและเด็ก
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปากและทาฟลูออไรด
วานิช ทําใหสุขภาพเหงือก
และฟนแข็งแรงข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   ตัวช้ีวัด  
-  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก  80  % 
-  นักเรียนช้ันอนุบาล  1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล  
ไดการทาฟลูออไรดวานิช  80 % 
-  นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก   90% 
- ผูปกครองรอยละ 80มีความรูวาตองแปรงฟนให
เด็กอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
- ผูปกครองรอยละ 50  สามารถดูแลสุขภาพชอง
ปากใหเด็กไดอยางถูกตอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการควบคุมแมลง
และพาหะนําโรค 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

 

 

 

 

- เพื่อเฝาระวัง  ควบคุม  
ปองกันและลดอัตราการปวย/
ตาย  จากโรคติดตอท่ีเกิดจาก
แมลงและพาหะนําโรค 
- เพื่อทําลายแหลงท่ีอยูอาศัย
แหลงเพาะพันธและลด
ปริมาณสัตวและพาหะนําโรค 

1.  พนหมอกควันกําจัดยุงและทําลาย
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย   
  - ในชุมชน  27  ชุมชน ตลาดสด 5  แหง 
  - โรงเรียนท้ังในสังกัดและนอกสังกัด
เทศบาล  24 แหง 
  - สวนสาธารณะ 5 แหง 
  - ศาสนสถาน 11 แหง 
2.  กําจัดหนูในตลาดสด 2 แหง(ตลาดสด
ทากลาง,ตลาดสดเทศบาล) 
3. แจกยาเบ่ือหนูแกประชาชนในเขต
เทศบาลท้ัง 27 ชุมชน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 - ลดอัตราการปวย/ตาย
จากโรคติดตอท่ีเกิดจาก
แมลงและพาหะนําโรค 
- ลดอัตราการเพิ่มของ
แมลงและพาหะนําโรค 
- แหลงเพาะพันธุของ
แมลงและพาหะนําโรค
ลดนอยลง 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
   2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 4. กําจัดแมลงวันโดยการวางเหยื่อลอ
บริเวณท่ีสาธารณะ เชน  
   - ตลาดสด 5 แหง 
   - โรงเรียนท้ังในสังกัดและนอกสังกัด
เทศบาล 24 แหง 
   - สวนสาธารณะ 5 แหง 
   - ศาสนสถาน 11 แหง 
5. ฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงสาบในทอ
ระบายน้ําสาธารณะทุกสาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการมหกรรม 
อาหารดี  ศรีตรังบาน  
(ครั้งท่ี 9) 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

 

 

- เพื่อใหประชาชนตระหนัก
ถึงการบริโภคและเลือกซื้อ
อาหารท่ีปลอดภัย                
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อประชาสัมพันธของดี
เมืองตรังเกี่ยวกับอาหารท่ี
สะอาดและปลอดภัย 

- จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารดี  
ศรีตรังบาน  รวมกับชมรม
ผูประกอบการรานอาหารและ 
สวนราชการตางๆ  จํานวน 1  ครั้ง   
( 5 วัน)  เชน 
-  อบรมผูประกอบการรานอาหารและ 
ตรวจเฝาระวังทางสุขาภิบาลอาหาร 
- ตรวจสุขภาพผูจําหนายอาหารและผู
สัมผัสอาหาร 
- ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

500,000  500,000 500,000 - ประชาชนมีความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริโภคและ
เลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ 
- อาหารซึ่งเปนของดีเมือง
ตรังเปนท่ีรูจักแพรหลาย
และประชาชนไดบริโภค
อาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
   2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและ
ควบคุมประชากรสุนัขและ
แมว 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

 

 

-เพื่อปองกันมิใหเกิดโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและสัตวเลี้ยง 
-เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตดวย
โรคพิษสุนัขบา 
-เพื่อกระตุนใหประชาชนและผู
เลี้ยงสัตวไดตระหนักถึง
ความสําคัญของโรคพิษสุนัขบา  
และเฝาระวังโรคติดตอจากสัตว
ไปสูคนซึ่งเปนอันตรายรายแรง 

-ฉีดวัคซีน สุนัขและสัตวเลี้ยง  
จํานวน  1,800  ตัว 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

-สุนัขจะไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาครอบคลุม 
-สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาท่ี
จะติดตอมาสูคน 
-ทําใหประชาชนมีความรู  
ความเขาใจถึงความสําคัญ
ของโรคพิษสุนัขบา 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานสัตวแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 
 

-เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว  
ไมใหเพิ่มจํานวน  ซึ่งเปนภาระตอผู
เลี้ยงสัตวในเขตเทศบาล 
-เพื่อลดการเสี่ยงตอจํานวนสุนัข  
และแมวท่ีมีจํานวนมากอัน
กอใหเกิดโรคพิษสุนัขบา 

-ฉีดยาคุมกําเนิด  จํานวน   
250  ตัว  ตอน  และทําหมัน
สุนัขและแมว  จํานวน  60 ตัว 

   -ลดจํานวนประชากรสุนัข
และแมวท่ีไมมีคุณภาพลง  
ซึ่งมีผลใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานสัตวแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค   

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมการ
สุขาภิบาล 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

  

 

- เพื่อใหสถานท่ีประกอบการดาน
อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะได
มาตรฐานกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 
- เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาด
สด  ใหไดมาตรฐานกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- เพื่อคุมครองผูบริโภคไดเลือก
ซื้ออาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 

1. อบรมใหความรูการสุขาภิบาลอาหารแก
กลุมเปาหมาย ประมาณ 200 คน 
ประกอบดวย 
   - ผูประกอบการรานอาหารและผูสัมผัส
อาหาร 
   - ผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล
,ตลาดสดทากลาง. ตลาดสดกองทุนฯ 
ตลาดบานโพธ์ิ 
   - ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. จัดทัศนศึกษาดูงานรานอาหาร แผงลอย
และตลาดสด ตางจังหวัด 

180,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

180,000
(งบเงิน

อุดหนุน) 

180,000
(งบเงิน

อุดหนุน) 

 - ผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในการดําเนินงาน
พัฒนาสถานท่ีประกอบการดาน
อาหารใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
- สถานท่ีประกอบการดาน
อาหารและ ตลาดสดท่ีตั้งในเขต
เทศบาลนครตรังสะอาดได
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
- ประชาชนไดเลือกซื้ออาหาร
สะอาดปลอดภัย 

 -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 -งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ    
    2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค   

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 2 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ในเขตเทศบาลนครตรัง 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

  

- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลและการบริการในเบ้ืองตน 
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ี
เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรม 

- อสม.จัดทําแผนงานพัฒนาสุขภาพและวิธีการ
ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาสุขภาพภายใต        
3 กลุมกิจกรรม ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพฯ การประชุม 
สัมมนา การศึกษาดูงานฯลฯ 
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ เชน 
การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงคฯลฯ  
3. การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เชน การ
จัดบริการ,การปฏิบัติงาน,การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ฯลฯ   (จํานวน 27 ชุมชนๆละ 10,000บาท) 

270,000
(งบเงิน

อุดหนุน) 

 

270,000
(งบเงิน

อุดหนุน) 

270,000
(งบเงิน

อุดหนุน) 

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ 
แข็งแรง 
- ประชาชนมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.1  แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมลดและ
แยกขยะมูลฝอยโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

- เพื่อรณรงคใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในการคัด
แยกขยะ 
- เพื่อลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 
-  เพื่อใหเกิดความรวมมือรวม
ใจของ  ครู  นักเรียนและ
ผูปกครอง 
 

-  อบรมพนักงานครูและ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง    เปนแกนนําในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 
-  จัดประกวดธนาคารขยะ
โรงเรียนสังกัดทุกโรงเรียน 
-  จัดประกวดสิ่งประดิษฐจาก
ขยะ    ปละ  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 -  ปริมาณขยะลดลง 
-  นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในการคัดแยกขยะ 
-  นักเรียนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการคัดแยกขยะ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการสรางจิตสํานึก 
ดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  

 - เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 - จัดอบรมใหความรูสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และทัศนศึกษาดูงาน แก
เยาวชนและประชาชน  จํานวน 200 คน 
 - จัดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  1 ครั้ง 
 - พัฒนาดานสิ่งแวดลอมในวันสิ่ง-
แวดลอมโลกและวันสิ่งแวดลอมไทย 
- จัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ  
 เพื่อเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

 - เยาวชนและประชาชน 
มีความรูความเขาใจในดาน
สิ่งแวดลอมมากข้ึนและเผยแพร
ขอมูลสูครอบครัวและชุมชน 
 - เยาวชนและประชาชน   
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
- มลพิษดานตาง ๆ ของ
สิ่งแวดลอมลดลง 

 -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
   3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการลดเมืองรอนดวย
มือเรา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 - เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอนผลกระทบและแนว
ทางการบรรเทาภาวะโลกรอนท่ี
สามารถปฏิบัติไดจริง 
 - เพื่อสรางความตระหนักถึง
ปญหาโลกรอนแกประชาชนและ
เยาวชน  นําไปสูการรวมปองกัน
และบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน  

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงคการลดการเกิดภาวะโลกรอน  
รวมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง อยางนอย 1 โรงเรียน                    
- รณรงคใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  ในกลุมแมคาตลาดตางๆ
ในเขตเทศบาลนครตรัง 

200,000 

  

  

  

  

  

   

200,000 

  

  

  

  

  

  

200,000 

  

  

  

  

  

   

 - ประชาชนและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจแกเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอนผลกระทบ  และ
แนวทางการบรรเทาภาวะโลก
รอนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
 - ประชาชนและเยาวชนมี
ความตระหนักถึงปญหาโลก
รอนมากข้ึนนําไปสูการรวม
ปองกันและบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน 

 -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 -งานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
   3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -เพื่อนําขยะอินทรียซึ่งเปน
วัสดุวัสดุเหลือใชมาแปรรูป
เปนปุยใชปรับปรุงดินเพื่อการ
เพาะปลูกและนําน้ําหมักจาก
ขยะอินทรียบําบัดน้ําเสีย / ลด
กลิ่นเหม็นในทอระบายน้ํา 
-เพื่อนําสิ่งปฏิกูลกลับมาใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผลิตปุยหมักอินทรีย  6,500  
กก./ป 
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพ   20,000 
ลิตร/ป 

 

   - สามารถลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด 
 -ลดปญหากลิ่นเหม็น / น้ําเสียในทอ
ระบายน้ําสาธารณะ สถานท่ีกําจัด
ขยะ 
 -สามารถใชประโยชนจากสิ่งปฏิกูล
ท่ีอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
 - เปนแหลงเรียนรูการทําปุยหมัก/น้ํา
หมักชีวภาพแก ประชาชนท่ัวไป/
หนวยงานท่ีสนใจ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
   3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดทําสื่อเผยแพรดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 - เพื่อเผยแพรความรู / 
ประชาสัมพันธดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแก
กลุมประชาชน , บุคลากร , 
องคกรชุมชน , อสม.และ
หนวยงานอื่นๆ 

 - จัดทําสื่อความรู ประชาสมัพันธ 
เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอมรูปแบบตาง ๆ เชน   
แผนพับ  คูมือโปสเตอร  ปายผา
บอรดนิทรรศการ ฯลฯ                 
จํานวน 4  เรื่องตอป 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

 - ประชาชนในเขตเทศบาล ,
บุคลากร, องคกรชุมชน,  
อสม.ฯลฯ ไดรับความรูดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สามารถนําไปประยุกตใชกับ
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชน
ได 

 -กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
 -งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.1  แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการคายเยาวชนรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 - เพื่อใหความรูแกเด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีแกเด็ก
และเยาวชนดานอนุรักษ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
โอกาสเรียนรูจริงจาก 

- จัดเขาคายเด็กเยาวชนดาน
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน 1 ครั้ง
ผูเขารวมโครงการประมาณ 

60 คน 
-เด็กเยาวชนในชุมชนและเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาเขา
รวมกิจกรรมคายเยาวชนรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
-จัดใหความรูท้ังดานทฤษฎี
และเรียนรูจากสิ่งแวดลอม
โดยตรง               

80,000 80,000 80,000  -ทําใหเด็กเยาวชนมี
ความรูความเขาใจใน
การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- ทําใหเยาวชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
- ทําใหเด็กเยาวชนเกิด
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.1  แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  ประสบการณในการสัมผัส
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหเด็กเยาวชนไดทักษะ
และประสบการณจริง 

    - ทําใหเด็กในชุมชนมี
การทํากิจกรรมการ
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   เฝาระวัง  บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงพื้นท่ี
ริมคลองน้ําเจ็ดจากบริเวณ
ดานขางโรงเรียน 
ดรุโณทัยถึงดานหลัง
สนามกีฬาเทศบาล 
นครตรัง  
 
(เสนอโดยชุมชนทายพรุ) 

-เพื่อใหเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจของประชาชนใน
ชุมชน 
-เพื่อใหเปนพื้นท่ีตัวอยางใน
การดูแลรักษาสภาพริมคลอง
น้ําเจ็ด  สําหรับเปนแนวทาง
ขยายความรวมมือไปสูชุมชน
ริมคลองน้ําเจ็ดอื่นๆ 
-เพื่อสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง
น้ําใหสวยงาม 

-กอสรางทางเทาคอนกรีตอัด
แรง  ความกวาง 1.50 เมตร 
ความยาวไมนอยกวา 100.00 
เมตร  
-ปลูกไมยืนตนและไมดอกไม
ประดับ  พรอมระบบประปา
รดน้ําตนไม  พื้นท่ีไมนอยกวา 
300 ตารางเมตร 

- 500,000 - -ภูมิทัศนริมคลองน้ําเจ็ด
มีความสวยงาม 
-ชุมชนมีสถานท่ีสําหรับ
พักผอนหยอนใจเพิ่มข้ึน 
-ประชาชนในชุมชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
แหลงน้ําและสภาพริม
คลองน้ําเจ็ด 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในคลองและ 
หนองน้ําสาธารณะภายใน 
เขตเทศบาล 
- เพื่อสํารวจทิศทางน้ําไหล
ของแหลงน้ําสาธารณะ 
- เพื่อกําจัดวัชพืชในคลองและ
หนองน้ําสาธารณะ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองหวยยาง  คลองน้ําเจ็ด  
หนองน้ําหลังหางสิริบรรณ
หนองพลอง  และหนองแฟบ 
ฯลฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
- ขุดลอกคลองหวยยาง คลอง
น้ําเจ็ดตลอดสาย และขุดลอก
หนองน้ําสาธารณะ จํานวน 
10 หนอง จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 

- 1,000,000 - - เปนการเฝาระวังแหลง
น้ําสาธารณะเพื่อให
สามารถเขาปรับปรุง
แกไขไดทันการเม่ือเกิด
วิกฤติ 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการปรับภูมิทัศนท่ี
สาธารณประโยชน 
บริเวณถนนเพลินพิทักษ
ใกลศาลเจาทามกงเยี่ย 

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีออกกําลังกาย
และพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
- เพื่อดูแลบํารุงรักษาท่ี
สาธารณประโยชน 
- เพื่อการดูแลรักษาและ
ปองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

ปรับปรุงท่ีสาธารณประโยชน 
บริเวณถนนเพลินพิทักษ  เปน
ลานกีฬาเอนกประสงค  พื้นท่ี
ประมาณ 1,200 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11,500,000 - - เพิ่มพื้นท่ีสําหรับการ
ออกกําลังกายและ
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
- ปองการการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการกอสรางระบบ 
ระบายน้ําและรวบรวม   
น้ําเสีย ลุมน้ําคลองน้ําเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อระบายน้ําและรวบรวม
น้ําเสียจากแหลงน้ําลุมน้ํา
คลองน้ําเจ็ดเขาสูระบบบําบัด 
น้ําเสียของเทศบาล 
  

- กอสรางรางรับน้ําเสีย  ลึก 
0.60 เมตร กวางประมาณ 
1.20 เมตร  ยาวประมาณ 
5,000 เมตร  พรอมจุดดักน้ํา
เสียและจุดบรรจบ 
- วางทอHDPE ขนาด 0.40 ม. 
ยาวประมาณ 1,500 เมตร 
พรอมบอพักและบอดักน้ําเสีย 
 - กอสรางสถานีสูบน้ํา  
จํานวน 1 แหง 
 - ทําทางเดินเลียบคลอง และ
เพิ่มพื้นท่ีตามแยกของสะพาน
ท่ีคลองผาน  

- 143,750,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

- - ทําใหน้ําในคลอง      
น้ําเจ็ดมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  
ไมเนาเสีย 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการกอสรางพนังกัน
ดินสําเร็จรูป พรอมลาน 
จอดรถและหองน้ํา 
หองสวม บริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 

- เพื่อปองกันดินพังทลาย   
- เพื่ออํานวยความสะดวก   
แกประชาชนผูมาพักผอน
หยอนใจในสวนสาธารณะ 

- กอสรางพนังกันดิน
สําเร็จรูปความยาวประมาณ 
395.00 เมตร 
 - กอสรางลานจอดรถ  
อิฐบล็อกตัวหนอน ความ
กวางประมาณ 9.00  เมตร   
ความยาวประมาณ 395.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีประมาณ 
3,555.00 ตารางเมตร 
 - กอสรางหองน้ําหองสวม  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
6.00 เมตร  จํานวน  1 หลัง 
 

- 16,675,000 - - สามารถปองกันดิน 
พังทลาย 
- อํานวยความสะดวก 
แกประชาชนผูมา
พักผอนหยอนใจใน
สวนสาธารณะ 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการกอสรางพนัง  
ค.ส.ล.เลียบคลองหวยยาง 
บริเวณถนนอุดมลาภ  
ซอย 3 ไปทางทิศ
ตะวันตกเช่ือมตอ 
โครงการเดิม 

- เพื่อปองกันการพังทลาย 
ของดินสองฝงคลอง 
- เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

กอสรางพนัง ค.ส.ล.  
ฐานกวาง 1.50 เมตร  สูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร  ยาวประมาณ 
80.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,700,000 - สามารถปองกันการ 
พังทลายของดินสองฝง
คลอง 
 - แกไขปญหาน้ําทวม 
ในฤดูน้ําหลาก 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการกอสรางระบบ
สงน้ําจากสถานีสูบน้ํา
โรงงานปรับปรุง  
คุณภาพน้ําถึงแหลงเก็บ
น้ําสาธารณะ 
  
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําดีใน
แหลงเก็บน้ําสาธารณะตางๆ 
- เพื่อใชในการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
  

- วางทอHDPE ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว  ความ
ยาวประมาณ 8,000 เมตร 
 - กอสรางหอถังสูงเก็บน้ํา 
ขนาด 300 ลูกบาศกเมตร  
จํานวน 2 จุด 
  
  
 
 
 
 
 

138,000,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

 
 
 

- - - น้ําในคลองหวยยางมี 
คุณภาพดีข้ึน 
 - มีแหลงน้ําใชในการ 
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเพิ่มข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการปรับปรุง 
หนองน้ําสาธารณะขาง
บานพักปลัดจังหวัด 
  
  
  

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
หนองน้ําสาธารณะใหมีความ
สวยงาม 
 - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีพักผอนและ
ลานกิจกรรมสําหรับคนเมือง 

กอสรางทางเทา  ลานจอดรถ   
ลานพักผอน  ตกแตงจัดสวน  
และติดต้ังระบบไฟฟา 
แสงสวางในพื้นท่ีประมาณ  
1,000 ตารางเมตร 
  
  
 
 
 
 
 
 

- 9,200,000 - - มีพื้นท่ีสําหรับการออก 
กําลังกายและพักผอน 
หยอนใจของประชาชน 
เพิ่มข้ึน 
 - ปองการการบุกรุกท่ี 
สาธารณประโยชน 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการกอสรางทอรับ
น้ําเสีย ถนนวังตอ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  
  
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
 - เพื่อใหการระบายน้ําเสียจาก
อาคารบานเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางทอระบายน้ํา          
ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.80 เมตร ยาวประมาณ  
124.00 เมตร  พรอมกอสราง
ทางเทา  ยาวประมาณ 
95.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 

980,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
- การระบายน้ําเสียจาก 
อาคารบานเรือนมีความ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
(ตามแผนปฏิบัติการ 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนภายใตแผนแมบท
การพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนในจังหวัดตรังตาม
โครงการความรวมมือไทย-
สวีเดนฯ 

- ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ
ดานการทองเท่ียวในจังหวัด
ตรัง จํานวน 1 ครั้งๆละ          
100  คน 

 

50,000 50,000 50,000 - การทองเท่ียวของ
จังหวัดตรังมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการประชาสัมพันธ
และสงเสริมสนับสนุน
การทองเท่ียว 

- เพื่อประชาสัมพันธและ
สงเสริมสนับสนุนการ
ทองเท่ียวของจังหวัดตรังท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

1.จัดอบรมเชิงวิชาการและ
ปฏิบัติการ  มัคคุเทศกนอย  
อายุ 10 – 15 ป   จํานวน 1 รุน  
200 คน  ระยะเวลา 5 วัน  

2. จัดการประกวดคัดเลือก 
ยุวทูตตรัง อายุ  10-15 ป  
จํานวน 1 รุน  20 คน     
เดินทางไปเผยแพรการ
ทองเท่ียวแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในตางประเทศ 

250,000 

 

 

900,000 

 

250,000 

 

 

900,000 

250,000 

 

 

900,000 

 

- การทองเท่ียวของ
จังหวัดตรังเปนท่ีรูจักกัน
อยางแพรหลายท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

-นักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวยัง
จังหวัดตรังเพิ่มมากข้ึน 

 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   3. จัดการแขงขันรถบังคับ
วิทยุระดับสากล  จํานวน       
1 ครั้ง  ผูเขารวมแขงขัน     
100 คน และผูติดตาม จํานวน  
100 คน 

4. จัดทําสื่อแผนท่ี,แผนพับ,
โปสเตอร,ใบปลิว,คัตเอาท
,วิดิทัศน,หนังสือและเอกสาร
เผยแพรการทองเท่ียว 

500,000 

 

 

 

200,000 

500,000 

 

 

 

200,000 

 

500,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 -สํานักปลัดเทศบาล 
-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   5. จัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนและเผยแพรการ
ทองเท่ียว จํานวน 1 ครั้ง 
ผูเขารวม จํานวน 200 คน 

 

 

 

 

200,000 200,000 200,000  -สํานักปลัดเทศบาล 
-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตคิวบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดงานมหกรรม
กลวยไมและพรรณไม
สวยงาม 

- เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการ
เพาะเลี้ยงกลวยไมพันธุ
พื้นเมืองใหมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อเปนการอนุรักษกลวยไม
พันธุพื้นเมืองของจังหวัดตรัง
ไมใหสูญพันธุ 
- เพื่อใหประชาชนท่ัวไปไดมี
โอกาสเขาชมงานประกวด
และการโชวพันธุกลวยไมจาก
ท่ัวประเทศและรับรูวิธีการ
เพาะเลี้ยงพันธุไมอยางถูกตอง 
- เพื่อเปนการสงเสริมการ 
ทองเท่ียวของจังหวัดตรัง 

- จัดใหมีการประกวด
กลวยไมจํานวน 1 ครั้ง 
- จัดใหมีการสาธิตใหความรู 
ถายทอดวิธีการปลูกเลี้ยง
กลวยไมอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ 
- มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
ประวัติพันธุไมและวิธีการ
ขยายพันธุตนไม 

300,000 300,000 300,000 -สงเสริมอนุรักษ
กลวยไมพันธุพื้นเมือง
มากข้ึน 
- ประชาชนจังหวัดตรัง
จะชวยกันอนุรักษ
กลวยไมพันธุพื้นเมือง
ของจังหวัดตรังใหดํารง
อยูตลอดไป 
- มีประชาชนจาก
ตางจังหวัดเขามาทองเท่ียว
จังหวัดตรังมากข้ึน 
-จะมีนักทองเท่ียวเขามา 
เท่ียวในงานมหกรรมฯ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดการและ  
ประกวดมหกรรมสัตว
เลี้ยง 
 
(เสนอโดย 
นายธนิต  จันทรแจมใส
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง) 

-เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีโอกาสนําสัตวเลี้ยง
ตางๆเขาประกวดในจังหวัด
ตรัง 
-เพื่อสงเสริมอาชีพแกผูผลิต
พันธุสัตวไวจําหนายพันธุสัตว
จาชมรมตางๆ เชน นก  แมว  
สุนัข ฯลฯ 
-เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผู 
เล้ียงสัตวมีการจัดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการดูแลพันธุสัตว
อยางถูกวิธี ทําใหสัตวมีสุขภาพ 

-จัดใหมีการประกวดพันธุ
สัตวชนิดตางๆ โดยผูเลี้ยง
สัตวสวยงามสงพันธุเขารวม
ประกวดตามมาตรฐานท่ี
กําหนดและสากลเพื่อเปน
พื้นฐานเบ้ืองตนในการเลี้ยง
สัตวของตนเอง  โดยจัดใหมี
การประกวดพันธุสัตวจํานวน 
1ครั้งมีสัตวเขารวมประกวด
ประมาณ 2,000  ตัว และ
ประชาชนผูเขาเยี่ยมชมการ
ประกวดไมนอยกวา  3,000 คน 
  

700,000 700,000 700,000 -ทําใหผูสนใจสงสัตวเขา
ประกวดมีการดูแลพันธุ
สัตวเลี้ยงของตนเอง
อยางดี เพื่อเตรียมไว
ประกวด 
-ทําใหสัตวเลี้ยงมี
สุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง 
-ทําใหลดปญหาของการ
ระบาดของโรคและ
พาหะนําโรคสัตวเลี้ยง 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

       -ทําใหผูท่ีผลิตพันธุสัตว
มีโอกาสปรับปรุงพันธุ
สัตวไวจําหนายตาม
ความตองการของผูเลี้ยง
สัตวและทําใหเกิดอาชีพ 
ลดการวางงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.4 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสราง
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
เรือนจํา (เดิม) 
  
  
  
  
  

- เพื่อเพิ่มสัดสวนพื้นท่ีการ
ออกกําลังกายกลางแจง และ 
ท่ีจอดรถใหมากข้ึน 
 - เพื่อสงเสริมใหเด็ก 
ประชาชนและเยาวชน 
สนใจการออกกําลังกาย 
  - เพื่อพัฒนาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวและพักผอนหยอน
ใจของประชาชน 

- กอสรางลานจอดรถและ 
PLAZA  พื้นท่ีประมาณ 
3,800 ตร.ม. 
- กอสรางอาคารหองพัก
เจาหนาท่ีสวนติดตอสอบถาม  
หองควบคุม ศาลาทางเดิน  
อาคารออกกําลังกายในรม  
พื้นท่ีประมาณ 550 ตร.ม. 
- กอสรางสวนน้ําสําหรับเด็ก 
ผูใหญพรอมระบบบําบัดน้ํา
ในสระ  ลานอเนกประสงค 
และศาลาริมน้ํา  พื้นท่ี 
ประมาณ 6,100 ตร.ม. 

- 100,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การเลนกีฬากลางแจง 
เพิ่มมากข้ึน 
 - มีพื้นท่ีจอดรถสําหรับ 
ผูเขามาใชสถานท่ีออก 
กําลังกายมากข้ึน 
 - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ      
ท่ีดีข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.4 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กอสรางสนามเด็กเลน พื้นท่ี
ประมาณ 1,800 ตร.ม. 
- กอสรางหองน้ํา/สวม พื้นท่ี 
60 ตร.ม. 
- พื้นท่ีจัดสวนปลูกตนไม  
4,900 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.4 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการกอสราง
ปรับปรุงพื้นท่ีเชาการ
รถไฟแหงประเทศไทย 
เปนลานจอดรถและ
อาคารรานคา บริเวณ
ประตูทางเขา
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 
  

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีจอดรถดานฝง
ตรงขามสวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 
- เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของผูมาใชบริการ 
สวนสาธารณะ 
- เพื่อแกไขปญหาระบบ
การจราจรภายใน
สวนสาธารณะ 

1. ถมดินปรับพื้นท่ีเชาการ
รถไฟแหงประเทศไทย  พื้นท่ี
ประมาณ 4,610 ตารางเมตร 
2. กอสรางรานคา เปนอาคาร 
ค.ส.ล. ช้ันเดียว ขนาด  
8.00 x 40.00 เมตร จํานวน 
6 หลัง 
3. กอสรางลานจอดรถ         
ค.ส.ล. พื้นท่ีประมาณ      
1,620 ตารางเมตร 
 
 
 

- - 14,000,000 - ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีใชบริการ
สวนสาธารณะไดรับ
ความสะดวกยิ่งข้ึน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการสวนสาธารณะ 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
    3.4 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการกอสรางลิฟท
โดยสารและบันได      
ทางข้ึนลานประดิษฐาน
พระโพธิสัตวกวนอิม 
บริเวณเขาหนองยวน 
  

- เพื่อใหมีลิฟทและบันไดทาง
ข้ึนลงสถานท่ีประดิษฐานพระ
โพธิสัตวกวนอิม 
- เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยแกประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีมาสักการะ  
พระโพธิสัตวกวนอิมท่ี
ประดิษฐานบนเขาหนองยวน 

- กอสรางลิฟทโดยสาร ขนาด
บรรทุก 1,000 กิโลกรัม      
(15 คน)  จอดรับสง 2 ช้ัน       
2 ประตู จํานวน 2 ชุด  
- กอสรางบันได ค.ส.ล. 
ติดกับปลองลิฟท 
  
  
 
 
 
 
 

- - 7,000,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การข้ึนสักการะพระ
โพธิสัตวกวนอิมท่ี
ประดิษฐานบนเขา
หนองยวน 
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
  
  
  
  



 
- 156 - 

 



 
 - 156 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  1    
(สังขวิทย) 
 

-  เพื่อขยายพื้นท่ีใชประโยชน
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  รองรับอาคารและ
สิ่งกอสรางในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มของ
จํานวนนักเรียน 
 

-จัดซื้อท่ีดินโรงเรียน       
เทศบาล1  (สังขวิทย)       
จํานวน 3  แปลง  รวมพื้นท่ี   
3  งาน 51  ตารางวา 
 

- 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 

- - โรงเรียนมีท่ีดินเพิ่มข้ึน
เพื่อใชเปนท่ีจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ   
-  สามารถรองรับอาคาร
ประกอบการเรียนการ
สอนสิ่งกอสรางเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  2     
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

-  เพื่อขยายพื้นท่ีใชประโยชน
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  รองรับอาคารและ
สิ่งกอสรางในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มของ
จํานวนนักเรียน 
 

-  จัดซื้อท่ีดินโรงเรียน
เทศบาล  2  (วัดกะพัง
สุรินทร)   จํานวน 2 แปลง 
-  แปลงท่ี  1  เนื้อท่ีประมาณ  
2  ไรเศษ ราคา  4,500,000  
บาท 
-  แปลงท่ี  2  เนื้อท่ีประมาณ 
7 ไรเศษ  ราคา  11,000,000  
บาท 

- 15,500,000 
 

- - โรงเรียนมีท่ีดินเพิ่มข้ึน
เพื่อใชเปนท่ีจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ   
-  สามารถรองรับอาคาร
ประกอบการเรียนการ
สอนสิ่งกอสรางเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  5     
(วัดควนขัน) 
 

-  เพื่อขยายพื้นท่ีใชประโยชน
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  รองรับอาคารและ
สิ่งกอสรางในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มของ
จํานวนนักเรียน 
 

-  จัดซื้อท่ีดินโรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) ดาน
ทิศตะวันตก  หลังโรงเรียน  
จํานวน  1  แปลง พื้นท่ี 4  ไร  
เศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

10,000,000 
 

- และสงเสริมการเรียนรู 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา    กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหประชาชนใชถนนมี
ความปลอดภัย 
- เพื่อลดปญหาการใชรถใช
ถนนในเขตเทศบาล 
- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุในการจราจร 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงระบบการจราจรใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
- ตีเสนจราจรถนนท่ีไม
ชัดเจน 
- ติดต้ังอุปกรณและ
เครื่องหมายจราจร 
- ปรับปรุงและซอมแซม
ระบบสัญญาณไฟจราจรและ
อุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจราจร 

400,000 400,000 400,000 - ทําใหบานเมืองมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 
- ลดปญหาการจราจรใน
เขตเทศบาล 
- ลดอุบัติเหตุในการใช
รถใชถนนของ
ประชาชน 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 



 
 - 160 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง  โครงการสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2   แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตและรางระบาย
น้ําโรงเรียนเทศบาล  2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของนักเรียนในการใชถนน
บริเวณโรงเรียน 
-  เพื่อใหบริเวณถนนไมมีน้ํา
ขังและระบายน้ําไดดี 

-  กอสรางถนนคอนกรีตรอบ
บริเวณโรงเรียนและระหวาง
อาคารเรียน  คสล. หนา 0.15  
ม. กวาง  6  ม. ยาวประมาณ  
900  ม. 
-  กอสรางรางระบายน้ํากวาง 
0.5  ม. ลึก 0.5 ม.  พื้นดานบน
เปนรางต้ืน  มีฝาปด –เปด  
ทุกระยะ  7  เมตร 

- 4,155,000 - - นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2  (วัดกะพัง
สุรินทร) 
 
 
 
 
 



 
 - 161 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน       
     4.2  แนวทางการพัฒนา   กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าบริเวณท่ีทําการ
ชุมชนวัดกุฎยาราม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
อาคารและบริเวณท่ีทําการ
ชุมชน 
-เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน 
การใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 

- ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง  ตามแนว
ถนน  ความยาวประมาณ  
100.00  เมตร  พรอมติดต้ัง
โคมไฟฟา  ขนาด 2X36วัตต  
ตามแนวเสาไฟฟา 
 
 
 
 
 

65,000 - - -ประชาชนในชุมชนมี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนใน
ยามคํ่าคืน 

- สํานักการชาง 
-งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน       
    4.2  แนวทางการพัฒนา   กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าบริเวณถนน
เช่ือมตอถนนควนหาญ 
ซอย  1 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนในยามคํ่าคืน 
-เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน
ในอนาคต 

-ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง  ตามแนว
ถนน  ความยาวประมาณ  
150.00  เมตร   

85,000 - - -ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยามคํ่า
คืน 
-สามารถรองรับความ
ตองการใชกระแสไฟฟา
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
-งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2  แนวทางการพัฒนา   กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการขยายเขต 
ไฟฟาแรงตํ่าบริเวณ 
ถนนเช่ือมตอถนน 
ราษฎรอุทิศ  1 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนในยามคํ่าคืน 
-เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน
ในอนาคต 

-ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง  ตามแนว
ถนน  ความยาว  ประมาณ 
280.00  เมตร 

120,000 - - -ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยามคํ่า
คืน 
-สามารถรองรับความ
ตองการใชกระแสไฟฟา
ของประชาชนท่ีมี
ปรมิาณเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
-งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2  แนวทางการพัฒนา   กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าบริเวณถนน
เช่ือมตอถนนซอย
สรรพากร  เขาท่ีทําการ
ชุมชนสรรพากร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนในยามคํ่าคืน 
-เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน
ในอนาคต 

-ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง  ตามแนว
ถนน  ความยาว  ประมาณ 
100.00  เมตร  พรอมติดต้ัง
โคมไฟฟาแสงสวางบริเวณ
ลานกีฬา 

150,000 - - -ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยามคํ่า
คืน 
-สามารถรองรับความ
ตองการใชกระแสไฟฟา
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
-งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2  แนวทางการพัฒนา   กอสราง  ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐาน  และไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการกอสราง 
บานทองถิ่นไทย 
เทิดไทองคราชัน  
84  พรรษา 

-เพื่อเปนการสงเคราะหผูทุกข
ยากท่ีไดรับการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่น 

- สรางบานทองถิ่นไทยเทิด
ไทองคราชัน 84 พรรษา 
จํานวน 1 หลัง ใหแกผูท่ี
ไดรับการพิจารณาจาก
ทองถิ่น 

150,000 - - -ประชาชนผูยากไรไดมี
ท่ีอยูอาศัยและการดํารง
ชีพท่ีดี อาศัยอยูในบาน
ทองถิ่นไทยเทิดไทองค
ราชัน 84 พรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการกอสรางทอ
บล็อกและทางเทา พรอม
กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า 
ถนนวิเศษกุล 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
 - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนวิเศษกุลใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 
  

- กอสรางทอบล็อก  และ   
ทางเทาถนนวิเศษกุล จากสี่
แยกสาลิการามถึงสามแยกหมี 
- กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า ตาม 
แบบแปลนของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
 
  
 
 
 
 

- - 81,650,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

  

- สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนนมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการกอสรางทอ
บล็อกและทางเทา พรอม
กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า 
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  
  
  

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
 - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 
ใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
  

- กอสรางทอบล็อกและทาง
เทาถนนรัษฎา-ถนน 
พระราม 6 ชวงสี่แยกหอ
นาฬิกาถึงสี่แยกโคกหลอ 
- กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า ตาม 
แบบแปลนของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 

- - 126,500,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

  

- สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนนมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการกอสรางทอ
บล็อกและทางเทา พรอม
กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า 
ถนนหวยยอด 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพถนน 
หวยยอดใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 

- กอสรางทอบล็อก  และ  
ทางเทาถนนหวยยอด จาก
สะพานขามคลองหวยยางถึง
สามแยกวัดกุฏยาราม 
- กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า ตาม 
แบบแปลนของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 

- - 64,400,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

  
  

  
  

  

- สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนนมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการกอสรางถนน   
ค.ส.ล. ถนนทุงควน ซอย
ขางบานเลขท่ี 82 
(โรงเลื่อย) 

- เพื่อความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน  
  

ขุดลอกผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตของเดิมออก  แลว
ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร   กวาง      
7.50 - 8.50 เมตร  ความยาว 
ประมาณ 255.00 เมตร      
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
2,000 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

1,700,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย   
ในการใชรถใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนจริงจิตร  
ขางบานเลขท่ี 15 ไปทาง
ทิศเหนือ 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 1.80 - 3.80 
เมตร ยาวประมาณ 325.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
1,135 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.80 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.80 เมตร  พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
650.00 เมตร 

- 4,496,500 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหวยยอด ซอยจาก
บานเลขท่ี 323/2  ถึง 
เขตรถไฟ 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวางประมาณ 
4.50 เมตร ยาวประมาณ 
320.00 เมตร  หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 1,440 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. พื้นดานบนเปนรางต้ืน 
มีฝาปด-เปดทุกระยะ        
7.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง   
ไมนอยกวา 640.00 เมตร 
 
 

3,565,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนน               
เพลินพิทักษ  เริ่มตนจาก 
ขางบานเลขท่ี 316/5 ถึง
คลองหวยยาง 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร   กวาง  2.50 เมตร  
ยาวประมาณ 200 เมตร หรือ
พื้นท่ีไมนอยกวา 500 ตร.ม. 
 - กอสรางรางระบายน้ํา       
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวรวมท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 400.00 เมตร 
 
 

2,317,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

15 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  
ถนนรักษจันทน ซอยขาง
บานเลขท่ี 16/1 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  6.00 - 7.00 
เมตร  ยาวประมาณ 48.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
320 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวรวมไมนอย
กวา 44.00 เมตร 
 

- 450,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะซอยแยก
จากถนนนางนอย 
ไปสุดบานเลขท่ี 56/1 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  2.40  เมตร  
ยาวประมาณ 60.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
144 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง  
ไมนอยกวา  120.00 เมตร 

510,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
จากถนนหวยยอดขาง
บานเลขท่ี 315/20 ถึงเขต
รถไฟ 
(ยังเปนถนนสวนบุคคล) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวางประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
330.00 เมตร  หรือพื้นท่ี      
ไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. พื้นดานบนเปนรางต้ืน 
มีฝาปด-เปด ทุกระยะ           
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ีความยาวท้ังสองขาง     
ไมนอยกวา  660.00 เมตร 
 
 

- - 1,518,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

18 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนโคกขัน ซอยชุมชน
โคกขัน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  1.40 - 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 228.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
625 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง
ประมาณ 128.00 เมตร 
 

- - 1,012,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

19 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรัษฎา  แยกซอย 9 
ตอจากซอยจาดาถึงถนน
โครงการผังเมืองรวม 
เมืองตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.90 - 3.50 
เมตร ยาวประมาณ  145.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
464 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พื้นดานบนเปนรางต้ืน มีฝา
ปด-เปดทุกระยะ 7.00 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นท่ีความยาวท้ัง
สองขางไมนอยกวา 290.00ม. 
หมายเหตุ   ปลายรางตอง
ยกระดับเพื่อใหระบายน้ําได
ตลอดสาย 

- - 1,196,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.          
ไปตามลําเหมืองสาธารณ
ประโยชน      เริ่มจากทอ
เหลี่ยมลอดถนนหวยยอด 
ซอย 21  ไปทางทิศใต 
(หลังโรงเรียนเทศบาล 
บานนาตาลวง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล.  กวาง 1.50 - 2.00 ม. 
ลึกประมาณ 1.70 เมตร   
ความยาวไมนอยกวา 
260.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 3,910,000 - การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

21 โครงการกอสราง
ปรับปรุงทอระบายน้ํา 
พรอมทางเทา บริเวณหนา
สวนสุขภาพ 
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95   
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช
ถนนและเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ําภายใน
สวนสาธารณะมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  
พรอมบอพักความยาวรวม
ประมาณ 380.00 เมตร 
- กอสรางทางเทา กวาง
ประมาณ 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 380.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 

- - 1,380,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและทางเทา 
- การระบายน้ําภายใน
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95  
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

22 โครงการกอสรางถนน 
แอสฟลติกคอนกรีต และ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
พรอมทางเทา               
ถนนขนานทางรถไฟ  
ชวงหวยยอด-ตรัง  ต้ังแต
ทางเขาวัดไทรงามถึง
ท่ีดินเชารถไฟ 
ของนายรัตน ภูกลาง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีตผิวจราจรหนา     
0.05 เมตร กวางประมาณ 
10.00 เมตร ยาวประมาณ 
2,669.00  เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร        
มีบอพักทุกระยะ ประมาณ   
15.00 เมตร   
- กอสรางทางเทา ค.ส.ล. 
กวางขางละ 2.00 เมตร   
 
 

- 96,000,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

23 
 
 
 
 
 

24 

โครงการกอสรางสะพาน 
 ค.ส.ล. ขามคลองน้ําเจ็ด
ถนนรัษฎา ซอย 7 
  
  
  
โครงการกอสรางสะพาน  
ค.ส.ล. ขามคลองน้ําเจ็ด
ถนนพัทลุง ซอย 6 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ  
ใชรถใชถนน  
  
  
  
  
- เพื่อความปลอดภัยในการ  
ใชรถใชถนน  
  
  

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.     
ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร  
ทางเทากวางขางละ            
1.50 เมตร   ยาวประมาณ   
21.00 เมตร 
  
- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.    
ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร  
ทางเทากวางขางละ              
1.50 เมตร   ยาวประมาณ 
21.00 เมตร 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

4,600,000 
 
 
 
 
 

4,600,000 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ  
ใชถนน 
  
  
  
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ  
ใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการติดต้ังปายบอก
ทางภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
  

- เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การใชเสนทางภายในเขต 
เทศบาลนครตรัง 
  

ติดต้ังปายบอกทางตามถนน
สายตางๆภายในเขตเทศบาล  
โครงสรางสแตนเลส   แผน
ปายทําดวยเหล็กชุบสังกะส ี 
รวม 200 ปาย ดังนี ้
1. ถนนวิเศษกุล          40 ปาย 
2. ถนนกันตัง              30 ปาย 
3. ถนนหวยยอด         25 ปาย 
4. ถนนทากลาง          30 ปาย 
5. ถนนราชดําเนิน      10 ปาย 
6. ถนนเพลินพิทักษ    25 ปาย 
7. ถนนพัทลุง              30 ปาย 
8. ถนนเจิมปญญา       10 ปาย 

- 1,500,000 - - การจราจรภายในเขต 
เทศบาลนครตรังมีความ 
สะดวกและคลองตัว
ยิ่งข้ึน 
 - แกไขปญหา
การจราจรติดขัด 
  

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

26 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพรอมทอระบายน้ํา
และทางเทาถนนทากลาง 

-เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
และเดินเทา 
-เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

-ปูผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ความยาวประมาณ  
1,380.00 เมตร หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 21,169 ตารางเมตร  
พรอมตีเสนและเครื่องหมาย
จราจร 
-กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 
พรอมบอพักทุกระยะ  
10.00 เมตร  ความยาวรวม 
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
1,175.00 เมตร 

20,918,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - -ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
-การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 

 -กอสรางทางเทา  กวาง
ประมาณ 1.50-2.50 เมตร  
ความยาวประมาณ 
1,138.00 เมตร 
-กอสรางรางเปดพรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก กวาง 0.80 ม. 
ยาวประมาณ 37.00 ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

27 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ทางเทา  ภายในสนาม
กีฬา 2 (ทุงแจง) เริ่มจาก
บริเวณหนาสนามกีฬา 
(ถนนสายตรัง-สิเกา) ถึง
บริเวณสนามยิงปน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําบริเวณ
สนามกีฬาและอาคารตางๆ 
ภายในสนามกีฬามีความ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร และ
ออกกําลังกายภายในสนาม 
กีฬา 

- วางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. 
มอก.ช้ัน3 เสนผาศูนยกลาง 
1.00 x 1.00 เมตร พรอมบอ
พักทุกระยะ 20.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
รวมไมนอยกวา 1,160.00 ม. 
- วางทอเหลี่ยมสําเร็จรูป  
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร  ยาว
ไมนอยกวา 45.00 เมตร 
- กอสรางทางเทาพรอมคันหิน 
และปูพื้นดวยบล็อกคอนกรีต
อัดแรง กวางรวม 2.00 เมตร  
ยาวประมาณ  1,160.00 เมตร 

- - 11,465,500 - การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารภายในสนาม
กีฬามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน น้ําไมทวม
ขัง 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชทางเทาเพื่อสัญจรและ
ออกกําลังกาย 
- สามารถรองรับการ   
ใชงานสําหรับการ
แขงขันกีฬาระดับชาติ  
และระดับตางๆ  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 186 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

28 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนวัดนิโครธ  บริเวณ
ขางวัดนิโครธาราม ถึง  
สุดเขตเทศบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  6.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 380.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
2,798 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก
ตนราง 0.50 เมตร พื้นดานบน
เปนรางต้ืน  มีฝาปดเปดทุก
ระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ความยาวท้ังสอง
ขางประมาณ 700.00 เมตร 
 

- 4,500,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

29 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากถนนควน
ขนุนตอจากบานเลขท่ี 
49/10 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ  475.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
3,000 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50-0.70 เมตร พื้นดานบน
เปนรางต้ืน มีฝาปด-เปด 
ทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี  ความยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 950.00 เมตร 
 

5,500,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 188 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

30 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรักษจันทน ซอยแยก
ถนนควนหาญ ซอย 1 
บริเวณบานเลขท่ี 16/1 ถึง
บานเลขท่ี 16/10 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  4.50-6.00  
เมตร ยาวประมาณ 47.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
243 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี   ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา 87.00 เมตร 
 

320,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

31 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
แยกจากซอย 13 วิเศษกุล 
ไปทางทิศเหนือจดคลอง
น้ําเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  6.00  เมตร  
ยาวประมาณ 500.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา     
3,000 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี   ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา 1,000.00 เมตร 
 

5,000,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 190 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

32 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากซอยยุพา 
ถนนหวยยอด ตรงขาม
เซ็นเตอรพอยต 
อพารทเมนต  ถึง
บานเลขท่ี 108/70 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  3.50-5.50  
เมตร ยาวประมาณ 85.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
185 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี   ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  170.00 เมตร 
 

700,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 191 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

33 โครงการกอสราง 
คูระบายน้ําและทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.บริเวณชุมชน
หนองยวน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางคูระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.50เมตร  
ยาวประมาณ  8.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 650.00 เมตร 
- กอสรางทอลอดถนน   
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร     
ยาว 40.00 เมตร 
 
 
 
 

- - 8,000,000 - การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 192 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

34 โครงการปรับปรุง 
สะพาน ค.ส.ล. หนา
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณสะพานใหสวยงาม 

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 
ตอเนื่องจากสะพานเดิม       
ท้ังสองฝง โดยขยายฝงละ   
ไมนอยกวา 10.00 เมตร      
คิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา     
500 ตารางเมตร 
- ทําผิวกรวดลางสลับ
กระเบ้ืองบริเวณท่ีตอเติม  
พื้นท่ีไมนอยกวา 
500 ตารางเมตร 
 
 
 

- 8,000,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- ประชาชนมีพื้นท่ี
สําหรับการพักผอน
หยอนใจเพิ่มข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 193 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการกอสรางศาลา    
ท่ีพักผูโดยสาร ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเปนท่ีพักและอํานวย
ความสะดวกแกผูโดยสารและ
ประชาชน 

กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 12 ตร.ม. 
จํานวน 7 หลัง หลังละ 
450,000 บาท  ดังนี้ 
1.บริเวณหนาสนามกีฬา 1 
ถนนรัษฎา 
2.บริเวณหนาสนามกีฬา 2  
ทุงแจง 
3.บริเวณหลังสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ ถนนพัทลุง 
4.บริเวณหนาสวนสาธารณะ 
กะพังสุรินทรถนนเวียนกะพัง 

- 3,150,000 - - ผูโดยสารและ
ประชาชนผูใชเสนทางมี
ท่ีพักและไดรับความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   5.บริเวณหนาสวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรีนครินทร 95 
ถนนน้ําผุด 
6.บริเวณสามแยกถนน     
หวยยอด 
7.สามแยกถนนพระงาม-ถนน
นางนอย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

36 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยขางโรงเรียน 
บุญเหลือเกื้อคง 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง  
นายธนิต จันทรแจมใส) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 3.00 
เมตร  ยาวประมาณ  235.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
570 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร ความยาวท้ังสอง
ขางประมาณ 245.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอพักความยาว
ประมาณ 90.00 เมตร 

1,890,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

37 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนควนขนุน ซอยแยก
ขางบานเลขท่ี 60/11 ถึง
สุดเขตเทศบาล 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายสรศักด์ิ รุงเรือง) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.40-3.40 
เมตรยาวประมาณ  45.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
130 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร ความยาวท้ังสอง
ขางประมาณ 90.00 เมตร 
 
 
 
 

470,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

38 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนกันตังถึง 
สุดเขตเทศบาลนครตรัง 
(ขางรานตํานานลาว) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ  30.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
135 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  60.00 เมตร 
 

- 350,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

39 โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 
บางรัก ขางบานเลขท่ี 
69/3 ถึงสุดเขตเทศบาล 
นครตรัง 
   
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย เกษมพงศากร) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 7.00 เมตร 
ยาวประมาณ  40.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
280 ตารางเมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

220,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 199 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

40 โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 
บางรัก ขางบานเลขท่ี 57 
ถึงสุดเขตเทศบาล 
นครตรัง 
 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย เกษมพงศากร) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ  40.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
160 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

41 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนบางรัก  
ขางบานเลขท่ี 34/34 ไป
ทางทิศตะวันออก จด
ถนนมหาราช(ถนนเกา) 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย  เกษมพงศากร) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ  335.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
2,010 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  670.00 เมตร 
 

4,080,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 201 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

42 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยขาง พ.ีเอส.คารแคร
แยกถนนบางรัก ไปทาง
ทิศตะวันออก จดถนน
สายเกา (ถนนหนองยวน) 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย  เกษมพงศากร) 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ  83.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
415 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  165.00 เมตร 
 

950,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 202 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

43 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
หวยยอด จากทอลอด
ถนนเดิมของแขวงการ
ทางตรังไปทางทิศ
ตะวันออกถึงสุดเขต
เทศบาล 
  
(เสนอโดยสมาชิกสภา 
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย  เกษมพงศากร) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางทอบล็อก ค.ส.ล. 
ชนิดฝาเปด ขนาดกวาง     
1.60 – 1.80 เมตร  ความยาว
ประมาณ 110.00 เมตร 
 

3,500,000 - - - การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 203 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

44 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจริงจิตร   
ขางบานเลขท่ี 37/9 ไป
ทางทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ  132.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
528 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  264.00 เมตร 
 

- - 1,500,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 204 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

45 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอย 4 วิเศษกุล  
(ซอยโกขาว) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ชวงท่ี 1  
- กอสรางถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร  กวาง  
6.00-12.00 เมตร ยาว
ประมาณ  225.00 เมตร   
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
1,812 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ  451.00 เมตร 
 
 

2,320,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 
 - 205 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   ชวงท่ี 2  
- กอสรางถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร  กวาง  
4.60-4.90 เมตร ยาวประมาณ  
63.00 เมตร  หรือพื้นท่ี 
ไมนอยกวา 315 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
126.00 เมตร 
 
 

     



 
 - 206 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

46 โครงการปรับปรุงทางเทา 
ถนนพระราม 6 จาก
บริเวณสามแยกพรศิริกุล
ถึงหนาสถานีรถไฟตรัง 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
- เพื่อปรับภูมิทัศนถนน
พระราม 6 ใหมีความสวยงาม 

- กอสรางปรับปรุงพื้นทางเทา 
เปนแบบแผนคอนกรีตอัดแรง   
กวาง 1.50 - 2.00 เมตร    
ความยาวท้ังสองขางประมาณ  
2,278.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 7,200,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
- ภูมิทัศนบริเวณถนน 
พระราม 6 มีความ
สวยงามเปนถนน
ตัวอยาง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  



 
 - 207 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

47 โครงการปรับปรุงทางเทา 
ถนนกันตัง  จากถนนพาด 
รถไฟ (ตรัง-กันตัง) ถึง
แยกทากลาง 

- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
- เพื่อปรับภูมิทัศนถนนกันตัง
ใหมีความสวยงาม 

- กอสรางปรับปรุงพื้นทางเทา 
เปนแบบแผนคอนกรีตอัดแรง   
กวาง 1.50 - 2.00 เมตร     
ความยาวท้ังสองขางประมาณ  
1,300.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 4,100,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
 - ภูมิทัศนบริเวณถนน 
กันตังมีความสวยงาม 
เปนถนนตัวอยาง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

48 โครงการปรับปรุงทางเทา 
พรอมบอพักถนน 
เพลินพิทักษ ซอย 2 
เริ่มตนจากถนน 
เพลินพิทักษถึงถนน 
ควนหาญ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชถนนและเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ํา 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงบอพักเดิม 
ไมนอยกวา 96 บอ และรื้อ
ทางเทาเดิมออกท้ังสองขาง 
- กอสรางคันหินรางต้ืนพรอม 
ทางเทา กวาง 1.20 เมตร  
(รวมคันหิน)  และเทคอนกรีต
ทางเทาความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 710.00 เมตร 
 
 
 
 
 

- 2,530,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
- การระบายน้ําสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

49 โครงการปรับปรุงทางเทา 
พรอมบอพักถนน 
เพลินพิทักษ ซอย 8  
(ซอยตนจําป) เริ่มจาก
ถนนเพลินพิทักษถึง 
ถนนทุงควน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชถนนและเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
  

- ปรับปรุงบอพักเดิม 
ไมนอยกวา 188 บอ และ 
รื้อทางเทาเดิมออกท้ังสองขาง 
- กอสรางคันหินรางต้ืนพรอม 
ทางเทา กวาง 1.00 เมตร  
(รวมคันหิน)  และเทคอนกรีต
ทางเทาความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 1,360.00 เมตร 
 
 
 
 
 

- 4,546,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
- การระบายน้ําสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

50 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรักษจันทน ซอย 7  
จากถนนรักษจันทน   
ซอย 7 ถึงถนนรักษจันทน 
ซอย 3  
(ผานตึกแถวนกจอก) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.80-4.50 
เมตร ยาวประมาณ  300.00 
เมตร  หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 
1,122 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50 เมตร พื้นดานบนเปน
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  600.00 เมตร 
 

- 3,382,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

51 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนบานโพธิ์ ซอยแยก
ไปบานคลองเต็ง 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 11.20 เมตร 
ยาวประมาณ  44.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
492 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50 เมตร พื้นดานบนเปน
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  88.00 เมตร 
 

783,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

52 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณถนนทางเขา 
เลียบรั้วดานหลังหอพัก 
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีตรัง 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  60.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

30,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
  
  
  
  
  



 
 - 213 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรงุและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

53 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหวยยอด ซอย 18 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 6.50 - 10.00 
เมตร ยาวประมาณ  690.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
5,000 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50-0.70 เมตร พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี     ความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา  
1,385.00 เมตร 

9,100,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

54 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
หวยยอด บริเวณทอลอด
ถนนหวยยอดขางวิริยะ
ประกันภัยไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงบริเวณท่ีนา 
 
(เสนอโดยสมาชิกสภา
เทศบาลนครตรัง 
นายวิทย  เกษมพงศากร) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1.00 เมตร ลึกประมาณ      
1.80 เมตร พรอมบอพักทุก
ระยะ 10.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 130.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 - - - การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

55 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณถนนกันตัง 
ซอยอูสุขสกุลเซอรวิส 
เช่ือมตอถนนจริงจิตร 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  275.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

81,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

56 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณซอยแยก
ถนนหวยยอดจดถนน
เพลินพิทักษ (ขางบริษัท
ขนสงจังหวัดตรัง) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  440.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

130,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

57 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณซอยแยก
ถนนราษฎรอุทิศ 3 
เช่ือมตอถนนเวียนกะพัง 
(ขางปาลมม่ีรีสอรท) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  395.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

120,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

58 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณซอยแยก
ถนนมหาราช (ถนน
กอสรางใหม) ขางโรงยาง
ศรีตรังจดถนนจริงจิตร 
 
 (เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  730.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

220,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร การพัฒนากายภาพเมือง  โครงสรางพ้ืนฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน 
    4.3  แนวทางการพัฒนา   บริการดานน้ําประปาเพ่ือสะดวกในการดํารงชีพ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางถังเก็บ
น้ําและระบบเครื่องสูบน้ํา 
ท่ีทําการชุมชน 
วัดกุฎยาราม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อท่ีทําการชุมชนมีน้ํา
สําหรับการใชงาน 
-เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผู
มาใชบริการชุมชน 

-กอสรางหอถังสูงเก็บน้ํา
ความสูงไมนอยกวา  6.00  
เมตร 
 -ติดต้ังถังเก็บน้ําสแตนเลส 
ความจุไมนอยกวา  1,600 
ลิตร  
-ติดต้ังเครื่องสูบน้ําพรอม
ระบบสงน้ํา  ขนาด 1HP  
จํานวน  1  เครื่อง 
 
 
 
 

200,000 - - -ผูมาใชบริการชุมชน
ไดรับความสะดวกใน
เรื่องน้ําสําหรับการ
บริโภค 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

- จัดประชุมเวทีประชาคม
ทองถิ่น/องคกรจัดทําแผน/
พนักงานเทศบาล และภาคี
การพัฒนาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
สามป อยางนอย 1 ครั้ง 
ผูเขารวมประชุมประมาณ 
400 คน 
 

500,000 400,000 400,000 - แผนพัฒนาเทศบาลมี
ความสอดคลองกับ
ปญหา/ความตองการ 
ของประชาชนทองถิ่น  
- การพัฒนาเทศบาลมี
ความเจริญกาวหนาสู
ความสมดุลยั่งยืนท่ียึด
ประโยชนประชาชนทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
5. ยุทธศาสตร  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการจัดต้ังและ
เลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อประสานความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกับประชาชน  
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาชุมชน 
 
 

- ดําเนินการจัดต้ังชุมชนใน
เขตเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
- ดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารชุมชน 
กรณีครบวาระหรือวางดวย
กรณีตาง ๆ 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 - ประชาชนใหความ
รวมมือกันแกไขปญหา
ของตนเอง 
- ประชาชนไดรับการ
ฝกฝนเรียนรูการทํางาน
กลุมมากยิ่งข้ึน 
- ประชาชนไดตัวแทน 
ผูนําชุมชนจากการ 
เลือกต้ังจากประชาชน 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.2  แนวทางการพัฒนา   รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการใหบริการจัดทํา
ปายเลขท่ีบาน  เพื่อ
เทิดพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป 
(โครงการตอเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเทิดพระเกียรติใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป  
- เพื่อใหบานทุกหลังติดเลข
หมายประจําบานเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบของ
สํานักงานและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

 -  จัดทําปายพลาสติกระบุ
เลขท่ีบานและคาใชจายอื่น ๆ 
ในการจัดทําปาย ในชุมชน 
เขตเทศบาลนครตรัง  จํานวน
2  ชุมชน  ปงบประมาณ 2553  
จํานวน   1,200  หลัง 
 

145,000 150,000 150,000 - ทําใหประชาชนมีความ
ประทับใจในบริการของ
เทศบาล 
- ทําใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชนและทองถิ่น 
- ทําใหประชาชนไดรับ
บริการจากหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนอยาง
สะดวกรวดเร็วทัน
เหตุการณ 
- ทําใหสํานักงาน
เทศบาลนครตรังเปน   

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานทะเบียนฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

 5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.2  แนวทางการพัฒนา  รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบของชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบอยางในดาน
บริการท่ีมีการพัฒนาการ
ใหบริการไปสูความเปน
เลิศ 
- เปนการนําสํานักงาน
เทศบาลเขาสูความโดด
เดนในการบริการสมกับ
ท่ีไดสํานักงาน R.S.O 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     5.2 แนวทางการพัฒนา   รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอย  และความเปนระเบียบของชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ               
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 โครงการจัดระบบสราง
ระเบียบนครตรังรวมพลัง 
ดวยมือเรา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  มีความรูความเขาใจ  
และมีสวนรวมในเรื่องการจัด
ระเบียบ, การรักษาความสะอาด, 
การต้ังวางจําหนายสินคา ฯลฯ--
- เพื่อปองกันการสูญเสียดาน 
ชีวิตและทรัพยสินเม่ือเกิด 
อุบัติเหตุ 
- ประชาชนตระหนักถึงการปอง 
กันอุบัติเหตุทางจราจร 

 -อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุทางจราจรแกกลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไป / เยาวชน/ พนักงาน/
ลูกจางของเทศบาลและบริษัทเอกชน 
 จํานวน  200 คน    ระยะเวลาอบรม  
1 วัน 
- ศึกษาดูงานการจัดความระเบียบ 
เรียบรอยของบานเมืองในพื้นท่ี
ตางจังหวัด  1 ครั้ง 
  
  
  

250,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

250,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

250,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

- ประชาชนท่ัวไปไดรับ 
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุทาง
จราจร เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจรสามารถ 
ลดความสูญเสียดานชีวิต
และทรัพยสินได 
 - บานเมืองมีความเปน
ระเบียบ และมีความ
สะอาดมากข้ึน 
 

 -กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
 -งานรักษา 
ความสะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.2  แนวทางการพัฒนา  รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอย  และความเปนระเบียบของชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดต้ัง
อาสาสมัครตํารวจชุมชน 
 
(เสนอโดยองคกรภาค
ประชาชนเทศบาลนคร
ตรัง  ชุมชนทาจีน) 

-เพื่อใหสมาชิกชุมชนท้ัง  27  
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
-เพื่อปองกันและรวม
แกปญหายาเสพติดระหวาง
เทศบาลนครตรังกับเครือขาย
ภาคประชาชนท้ัง  27  ชุมชน 

-ชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชนอยางนอยชุมชนละ   
3-5  ทาน 
-มีตูแดงในการรับขอมูล
ขาวสาร  27  จุด 
-มีการประสานความรวมมือ
ระหวางตํารวจ, อปพร. 
อาสาสมัครตํารวจชุมชน, 
ประชุมรวมเดือนละ 1 ครั้ง  
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน 

150,000 - -  -สมาชิกชุมชนท้ัง  27 
ชุมชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-สถานการณยาเสพติด
ลดนอยลง 
-ปญหาเยาวชนลดลง 
-ประชาชนมีขวัญและ
กําลังใจในการดํารงชีวิต 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-องคกรภาค
ประชาชน 27 ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ี
ของเทศบาลไดตระหนักถึง
บทบาทหนาท่ี  ความสําคัญ
ของหนวยงานการปกครอง
ทองถิ่นท่ีมีตอสังคม 
- เพื่อประชาสัมพันธงานของ
เทศบาลท่ีมีตอสังคมให
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

 - คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  
พนักงานครูเทศบาล  จํานวน  
1,500   คน รวมกันประกอบ
พิธีทางศาสนา 
- จัดกิจกรรมรวมกับเหลา
กาชาดจังหวัดตรังรับบริจาค 
โลหิต 
- จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณ
สาธารณะตาง ๆ 
 

100,000 100,000 100,000 -  ทําใหพนักงานได
ตระหนักและระลึกถึง
บทบาทและหนาท่ี
ความสําคัญของ
หนวยงานท่ีมีตอ
ประชาชน 
- ทําใหประชาชนไดรับ
ทราบผลงานและบริการ
ตลอดจนบทบาทและ
หนาท่ีของเทศบาล 
  

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

    -  ทําใหพนักงาน
เทศบาลและประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความ
รัก  ความสามัคคี 

  



 

 

- 228 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการยุวนักประชา-
สัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนท่ี
สนใจทางดานการจัดรายการ
วิทยุไดมีโอกาสแสดงออก
ดานการเปนนัก
ประชาสัมพันธท่ีดี 
-.เพื่อสรางนักจัดรายการวิทยุ
รุนเยาวในการประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาลนครตรัง 
 

- อบรมใหความรูดานการเปน
นักประชาสัมพันธแกนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง
และเยาวชนท่ีสนใจ 1 รุน 
จํานวน 50 คน 

100,000 - - 1.นักเรียนและเยาวชน
ไดรับความรู ความเขาใจ  
ในการจัดรายการวิทยุท่ี
ถูกตอง 
2.นักเรียนและเยาวชน
ไดรวมเปนเครือขายใน
การประชาสัมพันธขาว
เทศบาลนครตรัง 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดทําปฏิทิน
ประจําป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานของเทศบาล 

-จัดทําปฏิทินประจําป 
ประมาณ 30,000  เลม 

- 850,000 850,000 - เปนการเพิ่มชอง
ทางการเผยแพร
ประชาสัมพันธและ
ประมวลผลงานเทศบาล
ในรอบปใหประชาชน
ทราบอยางกวางขวาง 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
    5.3 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.เพื่อสรุปผลการดําเนินของ
เทศบาลในปงบประมาณท่ี
ผานมา 
-.เพื่อเผยแพรการดําเนินงาน
ของเทศบาลตอสาธารณะได
อยางครอบคลุม ครบถวนใน
ทุกดาน 
 

-จัดพิมพรายงานผลการ
ดําเนินงาน รอบระยะเวลา
หนึ่งป จํานวน  500  เลม 

250,000 250,000 250,000 -ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารการ
ดําเนินงานของเทศบาล 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรขาวสารของ
เทศบาลนครตรัง 
นางฟาสาร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารและผลการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล 

- จัดพิมพวารสารรายสอง
เดือน ปละ 6 ฉบับ ครั้ง 5,000 
เลม รวมจํานวน 30,000 เลม 

600,000 600,000 600,000 - เพิ่มชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลให
ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลอยางตอเนื่อง 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน     
    5.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความรู  ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการเทศบาล 
พบสื่อมวลชน 

- เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางเทศบาลกับผูมีอาชีพ
สื่อสารมวลชน 
- เพื่อเพิ่มชองทางดานการ
ประชาสัมพันธขาวสาร 
ผลงานของเทศบาลให
กวางขวางยิ่งข้ึน 
-เพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานงานประชาสัมพันธ
และแนวทางวิธีการใหม ๆ 
เพื่อปรับใชในการประชา-
สัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่มความรูหรือประสบ-
การณดวยการดูงานดานการ
สื่อสารมวลชนภายในจังหวัด
ตรังและจังหวัดใกลเคียง
ใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ี
เทศบาลท่ีเกี่ยวของ อยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 -กอใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางเจาหนาท่ีท่ี
ทํางานทางดานการ
ประชาสัมพันธทองถิ่น 
-เปนการเพิ่มชองทางใน
การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลฯ
ใหครอบคลุมมากข้ึน 
-เปนการเพิ่มศักยภาพ
ทางดานงาน
ประชาสัมพันธบุคลากร 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการถายรูปทําบัตร
ประจําตัวประชาชน 
- เพื่อทดแทนจอมอนิเตอร 
ท่ีชํารุด 
 
 
 
- เพื่อใหมีเครื่องมือใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
และทดแทนเครื่องเดิมซึ่ง
ชํารุด 

1. จอมอนิเตอร  ขนาดไมตํ่า
กวา  19 นิ้ว จํานวน  4  จอ  
จอละ 10,000 บาท 
 
 

 
 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร  
จอมอนิเตอร  ขนาดไมตํ่ากวา  
19  นิ้ว จํานวน  2  เครื่อง  
พรอมอุปกรณ   

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

120,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- ประชาชนไดเห็นภาพ
ตนเองเพื่อท่ีจะไดจัด
ทาทางใหไดภาพท่ี
ตองการ 
- ประชาชนพึงพอใจ
ภาพท่ีปรากฏในบัตร
ประจําตัวประชาชน 
 
- มีเครื่องมือ  เครื่องใช
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียนฯ 
- งานปองกันฯ 
- งานธุรการ 
 
 
 
 
- งานทะเบียนฯ 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรบัปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

  3. เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  2  
เครื่อง   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานทะเบียนฯ 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

- เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 
ของเจาหนาท่ีรับคํารองใน 
บริการสวนหนางานทะเบียน 
 
 
- เพื่อใหมีเครื่องใชในการ
ระบายอากาศหองทํางาน 
และหองปฏิบัติงาน 
 
 
 

1.โตะทํางาน  จํานวน  1 ชุด  
 
 
 
 
 
 
2.พัดลมระบายอากาศ ขนาด  
 8 นิ้ว   จํานวน   3  ตัวๆ ละ 
1,500 บาท 

15,000 
 
 
 
 
 
 

4,500 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
-  ประชาชนไดรับ 
ความรวดเร็วในการ
บริการ 
 
- ทําใหหองมีเครื่องชวย
ระบายอากาศ ไมอับ 
และมีกลิ่น 
- ชวยปองกันโรคท่ีแพร
ทางอากาศ 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียน 
 
 
 
 
 
- งานทะเบียน 
- งานธุรการ 
 
 
 
 



                  
- 236 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อใหมีโตะ- เกาอี้ ใช
ประชุมในหองทํางานรอง
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีเครื่องไมเครื่องใช
ในการจัดเก็บอุปกรณงาน
บานงานครัวและวัสดุอื่นๆ  

3. โตะประชุม ขนาด 120 x 
360 x 75  เซนติเมตร  
- โตะประชุม  (แบบโลง)   
จํานวน 4 ตัว 
- โตะประชุม  (แบบครึ่ง
วงกลม) จํานวน 2 ตัว 
4. เกาอี้ จํานวน 6 ตัว ๆ ละ   
2,000    บาท 
 

5. ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน
ทึบ ขนาด  4 ฟุต ( 1185 x 407 
x 880 mm.)  จํานวน  4  ตู 
ราคาตูละ 7,800 บาท 

12,900 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

31,200 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 

-  สะดวกในการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหวัสดุไมสูญหาย 
สะดวกตอการ
ตรวจสอบและนําไปใช 

  สํานักปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
 
 
 
 
 

 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อใหมีท่ีเก็บชุดปฏิบัติการ  
หมวกดับเพลิง,  รองเทา
ดับเพลิง  ฯลฯ 
- เพื่อสะดวกในการสํารวจ
และนําออกมาใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ตูเหล็ก  LOCKER 
3 ตู ขนาดกวาง 914  มม. 
ลึก 457 X 1830 มม. จํานวน  
12 ตู ๆ ละ 5,700 บาท 
 

- 68,400 - - ทําใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยรวดเร็ว
ตอการนํามาใชในเวลา
ออกปฏิบัติงาน 
- ปองกันการสูญหาย 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   
เทศบาลนครตรัง 

 
6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อใชทดแทนของเดิมซึ่ง
ชํารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมตํ่ากวา 30,000  BTU  
จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ   
60,000 บาท  
 

8. ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
หองรองปลัดเทศบาล  
(นางระรวย   เชาวนเสฏฐกุล) 
ขนาดไมตํ่ากวา  18,000  BTU  
จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน 
40,000 บาท 
 
 

120,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 - ปรับอุณหภูมิภายใน
หองใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 
- ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ 
- ประหยัดพลังงาน 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียน 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อใชทดแทนของเดิมซึง่
ชํารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เครื่องโทรสาร  ระบบ
เลเซอร 
* ความเร็วในการพิมพ ไมตํ่า
กวา 18 แผน/นาที 
* สามารถสงเอกสารดวย
ความเร็วสูงไมตํ่ากวา  4 
วินาที / แผน 
 

33,000 - -  - ประหยัดคาใชจายใน
การประสานงาน 
- รวดเร็วและถูกตอง 
- ประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 240 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการปรับปรุงหอง
ทํางาน 
 

- เปลี่ยนพรมพื้นหองเดิมและ
วอลเปเปอรซึ่งชํารุดและใช
งานมานาน  
 

 - ปรบัปรุงหองทํางาน   ดังนี ้
1. หองทํางานนายกเทศมนตรี    
ปูกระเบ้ืองพื้นท่ี 84  ตร.ม. 
2. หองทํางานรอง
นายกเทศมนตรี (นายกิตติ  
พิทยาพิศาล) ปูกระเบ้ือง 
พื้นท่ี 28 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 

352,000 - -  - หองทํางานมีกลิ่นไม
อับ  เหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติงาน 
- ประหยัดคาใชจายใน
การดูแลรักษา 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   3. หองทํางานรองนายก-
เทศมนตรี (นายแพทยวิศิษฐ  
อมรวิทยารักษ) ปูกระเบ้ือง 
พื้นท่ี  28 ตร.ม. 
4.หองทํางานรองนายก-
เทศมนตรี ปูกระเบ้ืองพื้นท่ี   
28 ตร.ม. 
5.หองทํางานปลัดเทศบาล 
ปรับปรุงโดยปูกระเบ้ืองพื้นท่ี 
30 ตร.ม. และวอลเปเปอร 
ตัดขอบ 5 ตร.หลา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร   ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

   6.หองทํางานรองปลัด-
เทศบาล (นายปญญา  ภิรมย)  
ปูกระเบ้ือง พื้นท่ี 29 ตร.ม. 
7. หองทํางานรองปลัด-
เทศบาล (นางระรวย  เชาวน
เสฏฐกุล) ปูกระเบ้ืองพื้นท่ี 15  
ตร.ม. 
8. พรอมติดต้ังบัวเชิงผนังไม
สมาทรวูด ขนาด 4 นิ้ว ความ
ยาวรวม 167 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
ไฟฟาและวิทยุ 
ของสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

1.จัดซื้อ วิทยุรับสง – สงมือ  
ขนาด 5  วัตต  พรอมอุปกรณ
ครบชุด  จํานวน10  เครื่อง ๆ 
ละ 8,400 บาท 
 

2. เครื่องรับ – สงวิทยุสื่อสาร
ระบบ  VHF / FM  ชนิดติด 
ต้ังในรถยนต  ขนาดกําลังสง 
10 วัตต จํานวน 10  เครื่อง ๆ 
ละ 25,000 บาท 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ทําใหการสื่อสาร
รวดเร็วและระยะ
ทางไกลข้ึน  
- การปองกัน ชวยเหลือ 
ทําไดอยางทันทวงที 
สามารถปองกันชีวิตและ
ทรัพยสิน 
- ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ  
- สนับสนุนเครือขาย
และหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องดับเพลิงของสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใชอัดอากาศเขาในเบาะ
ลมชวยชีวิต  และอัดอากาศใน
ในถังอากาศสําหรับชุดผจญ
เพลิง  SCBA  และชุดดําน้ํา 

1. จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 
(คอมเพรสเซอร)  ขนาดไม
นอยกวา  200ลิตร/นาที  
พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน  1  เครื่อง 

- 600,000 - - อัดอากาศไดรวดเร็ว
ทันตอการชวยชีวิต
ประชาชน 
- ลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน                  
– ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



                  
- 245 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
งานบานงานครัว 
ของสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหบริการประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ ณ  งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น 
แบบ  2  กอก  ขนาด  337  X 
362 X 1005  มม. 

- 5,300 - -ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการใหบริการ
จากเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  การศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบทุกระช้ันท่ีมีมาตรฐาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
ยานพาหนะและขนสง 
ของสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-เพื่อใหมียานพาหนะในการ
ออกปฏิบัติงานนอกท่ีต้ัง
สํานักงาน 
 
- เพื่อใหมีเครื่องมือในการนํา
เรือออกไปชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

1.รถยนตนั่ง (กระบะ  2  ตอน  
4 ประตู)  จํานวน  1  คัน 
 
 
 
 
 
2. จัดซื้อรถเทรลเลอรลากเรือ  
ขนาดกวาง  1.80  เมตร  ยาว  
5.80  เมตร  พรอมดวยไฟ
เลี้ยว ไฟถอยหลัง  ไฟเบรก  
จํานวน  2  คัน ๆ ละ  50,000  
บาท 

- 
 
 
 
 
 
 

100,000 

800,000 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- ทําใหมียานพาหนะการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ง า น
ปองกันและบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย เ กิ ด ค ว า ม
สะดวก  รวดเร็ว  และมี
ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- สามารถนําเรือจากท่ีต้ัง
ไปชวยเหลือผูประสบ-
ภัย ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว 
- ปองกันความเสียหาย
ในการเคลื่อนยาย 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมืองการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

       - ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม 
ป ล อ ด ภั ย สํ า ห รั บ
เ จ า ห น า ท่ี ใ น ก า ร
เ ค ลื่ อ น ย า ย แ ล ะ
ประชาชนท่ีใชรถใช
ถนน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมืองการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของ 
กองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหบุคลากรฝายแผนงาน
และงบประมาณ งานธุรการ 
และฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ มีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน 

 - จัดซื้อเกาอี้แบบมีลอเลื่อน  
จํานวน 5  ตัว ๆ ละ 3,000  
บาท 

15,000 - - - มีเครื่องมือ เครื่องใช
เพื่อการปฏิบัติงาน 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานธุรการ 
- ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมืองการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ 
กองวิชาการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหงานธุรการและ 
งานวิเคราะหนโยบายและ
แผนมีเครื่องพิมพใชในการ
ปฏิบัติงาน 

- เครื่องพิมพ  (Printer)              
แบบเลเซอร    จํานวน 2  
เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 

60,000 - - - มีเครื่องพิมพใชใน
จัดทําหลักฐานเอกสาร
ราชการ 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของสํานัก
การศึกษา 

-  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ราชการมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

1.  -โตะ- เกาอี้ครู  คศ.2  
จํานวน  42  ชุด  ๆ ละ  4,500  
บาท      
ร.ร.ท 1  (สังขวิทย)  จํานวน  
12  ชุด 
ร.ร.ท.2  (วัดกะพังฯ)  จํานวน  
20  ชุด 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  5  ชุด 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน  5  ชุด 

- 189,000 - -  โรงเรียนมีอุปกรณ
สํานักงานเพียงพอตอ
ความตองการ  เพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

-สํานักการศึกษา 
- ร.ร.ท. 1  
(สังขวิทย) 
- ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3   
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 6   
(วัดตันตยาภิรม) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - โตะ – เกาอี้ ครู  คศ.3  
จํานวน  18  ชุดๆ ละ 7,500  
บาท 
ร.ร.ท. 1  (สังขวิทย)  จํานวน   
3  ชุด 
ร.ร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
 จํานวน  10  ชุด 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  5  ชุด 

- 135,000 -  - ร.ร.ท. 1 (สังขวิทย) 
- ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3   
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับขัดพื้นให
สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  เครื่องขัดพื้นขนาดแปลง  
17  นิ้ว  จํานวน  4  เครื่อง ๆ 
ละ 50,000  บาท 
ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
1  เครื่อง 
ร.ร.ท.2  (วัดกะพังสุรินทร)  
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม)  
จํานวน  1  เครื่อง 
   

- 200,000 - -  นักเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ี
เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
และการจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ 

- ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท. 3   
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 6   
(วัดตันยตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกจิ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  นักเรียนมีสถานท่ีปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมตามเนื้อหาสาระ
วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
 
-  เพื่อจัดเก็บหนังสือใน
หองสมุดใหเปนระเบียบ
เรียบรอยสะดวกแกการคนหา 
 

3.  โตะกลมไมนั่งพื้น  ขนาด  
รัศมี  60  ซม. สูง  30  ซม.  
จํานวน  5  ตัว  ๆ ละ  5,000  
บาท   
 
4.  ช้ันวางหนังสือขนาด 
กวาง  2  เมตร  สูง  160  ซม.   
ลึก     30  ซม.  จํานวน  10  
ตัว ๆละ  8,250 บาท 

- 
 
 
 
 
- 

25,000 
 
 
 
 

82,500 

- 
 
 
 
 
- 

-  นักเรียนมีความรู
ความสามารถในการ
เรียนรูดานอาชีพมากข้ึน 
 
 
-  นักเรียนมีความรูและ
มีทักษะในการคนควา
จากหนังสือในหองสมุด 
 
 
 
 
 

-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ช้ันวางหนังสือขนาดกวาง  
150  ซม.  สูง  2 ม.  ลึก 3  ซม.  
จํานวน  4  ตัว  ๆ ละ  9,000  
บาท 
6.  ตูเหล็กเก็บอุปกรณงาน
ชาง  ชนิด  2  บาน  จํานวน  
28  ตู ๆ ละ 5,000  บาท 
ท. 1.  จํานวน 3  ชุด 
ท. 2  จํานวน  10  ชุด 
ท. 4  จํานวน  6  ชุด 
ท. 5  จํานวน  3  ชุด 
ท. 6  จํานวน  6  ชุด 

- 
 
 
 
- 

36,000 
 
 
 

140,000 

- 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
-  ร.ร.ท.1 
- ร.ร.ท.2 
- ร.ร.ท.4 
-  ร.ร.ท.5 
-  ร.ร.ท.6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหนักเรียนมีท่ีวาง
รองเทาท่ีเปนระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   ช้ันวางรองเทา  จํานวน  
44  ชุด   ๆ ละ 2,500  บาท 
ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
10  ชุด  
ร.ร.ท. 3  (บานนาตาลวง)  
จํานวน  24  ชุด 
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  10  ชุด 
 

- 110,000 - -  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ี  
เปนระเบียบ 

-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชเก็บวัสดุอุปกรณ
คอมพิวเตอร 
 
 
-  เพื่อใหนักเรียนสักการบูชา
ในงานพิธีการตาง ๆ  ท่ี
เกี่ยวกับศาสนา 
 
 
 
 
 

8.  ตูไม  ขนาดกวาง  90  ซม.  
สูง  180  ซม.  ตูละ  3,500  
บาท  จํานวน  5  ตู   
 
9.  พระพุทธรูป   
จํานวน  1  องค 
 
10.  โตะหมู 9  จํานวน 1  ชุด  
ราคา  20,000  บาท 
 
11.  ท่ีกราบพระหนาโตะหมู
จํานวน 1  ตัว จํานวน 1,500
บาท 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

17,500 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

1,500 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

-  โรงเรียนมีอุปกรณ
เครื่องใชท่ีมีความพรอม
และปลอดภัย 
 
-  นักเรียนมีเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ 
 
-  นักเรียนไดฝกปฏิบัติ
ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวทิย) 
 
 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในการเรียนการสอน 
-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเพียงพอ 
 
 
 
-  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเพียงพอ 
 
 
 
 
 

12.  เครื่องถายเอกสาร 
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  
75,000  บาท 
 
 
 
13.  เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง  
จํานวน  1,000  ตัว ๆ ละ 220  
บาท 
 

- 
 
 
 
 
 

220,000 

150,000 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

-  ทําใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
-  มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอ 
 
-  มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอ 

-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร. ท. 3  
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชทําความสะอาด
สํานักงานและภายในหอง
พิเศษตาง ๆของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  เครื่องดูดฝุน  จํานวน      
4  ตัว  ๆ ละ 15,000  บาท 
ร.ร.ท. 2  (วัดกะพังสุรินทร)  
จํานวน  2  ตัว 
ร.ร.ท. 3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  ตัว 
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  1  ตัว 
 

- 60,000 - -  โรงเรียนมีหองเรียน
และหองพิเศษท่ีสะอาด 
-  นักเรียนมีสุขภาพดี 

-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อใชในพิธีการกิจกรรม
ตาง ๆ  ของโรงเรียน 
 
 
 
-  เพื่อใชในหองประชุม 
 
 
 
-  เพื่อใชในหองประชุม 
 
 
 

15.  แทนบรรยายเสาเกลียว  
กวาง  65  ซม.  ยาว  50  ซม.  
สูง  110  ซม.  จํานวน  1  
แทน ๆ ละ   7,000  บาท 
 
16.  เกาอี้บุนวมขาชุบ
โครเม่ียมพนักพิง  ราคาตัวละ  
650  บาท  จํานวน  60  ตัว 
 
17.  โตะประชุม   จํานวน  20  
ตัว  ๆ ละ  3,000  บาท   

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

60,000 

7,000 
 
 
 
 

39,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

-  เพื่อความเหมาะสมใน
การจัดพิธีการตาง ๆ  
ของโรงเรียน     
 
 
-  หองประชุมของ
โรงเรียนมีเกาอี้ใชอยาง
เพียงพอ 
 
-  โรงเรียนมีประชุมใช
อยางเพียงพอ 

-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่องเขา
เลมหนังสือในหองสมุด 
 
 
-  เพื่อใชเก็บอุปกรณและ
เอกสารตาง ๆ 

18.  เครื่องเขาเลมสันกาว  
จํานวน  1  ชุด 
 
 
19.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร
กระจกบานเลื่อน    จํานวน  
10  ตู สําหรับ 
ร.ร.ท.4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน  6  ตู 
ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน)   
จํานวน  4  ตู 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

23,000 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 

-  นักเรียนมีหนังสือท่ีมี
สภาพสมบูรณใชในการ
อานและการคนควาหา
ความรู 
-  เอกสารงานทะเบียน  
งานวัดผลและงาน
ประเมินทางวิชาการมี
การจัดเก็บท่ีเปนระบบ
สะดวกในการคนหา
ขอมูลตาง ๆ 

-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



                  
- 261 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชสําหรับการประชุม
ในหองประชุมของโรงเรียน 
 
 
 
-  เพื่อใชเก็บอุปกรณและ
เอกสารตาง ๆ 

20.  เกาอี้บุนวมขาเหล็กชุบ
โครเม่ียมมีพนักพิง  จํานวน  
50  ตัว  ตัวละ  650  บาท 
 
 
21.  ตูเก็บเอกสาร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
จํานวน  2  ตู  ๆ ละ 20,000  
บาท 

- 
 
 
 
 
- 

32,500 
 
 
 
 

40,000 

- 
 
 
 
 
- 

-   โรงเรียนมีเกาอี้ใชใน
การประชุมเพียงพอกับ
จํานวนบุคลากรใน
โรงเรียน  
 
-  เอกสารทางราชการ
ไดรับการจัดเก็บอยาง
เปนระบบสะดวกแกการ
คนควาหาขอมูล 

-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ 
 
 
 
 
 
-  เพื่อใหนักเรียนไดใช
พักผอนยามวางเพื่อใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กระบวนการกลุม 

22.  ตูไมเก็บเอกสารประจํา
หองเรียน  จํานวน  6  ตู ๆ ละ  
20,000 บาท 
 
 
 
23.  โตะเกาอี้หินขัดมีหลังคา  
ชุดละ  6,000  บาท  จํานวน  
20  ชุด 
ร.ร.ท.4  จํานวน  10  ชุด 
ร.ร.ท.5  จํานวน  10  ชุด 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

120,000 

120,000 
 
 
 
 
 
- 

-  มีตูเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบตอการใชงาน 
 
 
 
 
-  นักเรียนมีท่ีนั่งพักผอน
ยามวางผูปกครองได
พักผอนขณะรอรับสง
นักเรียน 

-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชประจําหองโสตฯใน
การจัดประชุม 
 

24.  จัดซื้อโตะอเนกประสงค
พรอมเกาอี้  ประจําหองโสตฯ 
ดังนี้ 
 -โตะ  จํานวน  20  ชุด  ชุดละ  
2,000  บาท   
-เกาอี้  จํานวน  80  ตัว ๆ ละ 
980  บาท 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

40,000 
 

78,400 

 
 
 
- 
 
- 

-  มีโตะอเนกประสงค
พรอมเกาอี้ใชสําหรับจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชสําหรับจัดวางในพิธี
ตาง ๆ  และตอนรับแขกท่ีมา
เยี่ยม 
 
-  เพื่อเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ 
 

25.  ชุดรับแขกไมสัก  จํานวน  
1  ชุด   ๆละ  35,000  บาท 
 
 
26. ตูไมเก็บเอกสารชนิด  2  
ตอน  ตอนบนเปนตูไม
กระจกเลื่อน  ขนาด  
0.60x2.30x1.00  เมตร  
ตอนลางเปนตูไมทึบขนาด
0.60x2.30x1.00 ม.  จํานวน  
12  ตู  ราคาตูละ  15,000 บาท 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

35,000 
 
 
 

180,000 

-  โรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมตาง ๆ  ไดอยาง
มีความเหมาะสม  
 
-  มีตูเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบตอการใชงาน 
  

-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรงุ  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพื่อเก็บแฟมเอกสารตาง ๆ 

27.  ตูไมเก็บเอกสารชนิดมี
ชนิด 2 ตอน  มีกระจกบาน
เลื่อนขนาดตอนบน  
0.60x3.0x1.20  เมตร  
ตอนลางเปนตูไมทึบ  ขนาด  
0.60x3.0x0.80  เมตร  จํานวน  
2  ตู  ราคาตูละ  18,000  บาท  
 
28.  ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด  
6  ลิ้นชัก  จํานวน  3  ใบ ๆ ละ 
6,000  บาท 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

36,000 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 

-  มีตูเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบสะดวกตอการ
ใชงาน 
 
 
 
 
 
-  มีตูเก็บเอกสารท่ีเปน
ระเบียบสะดวกตอการ
ใชงาน 
 

-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
-  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
จากการฝกปฏิบัติจริง 
-  เพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ  
ของวันสําคัญของทางศาสนา 

29.  เคานเตอรไม  จํานวน  1  
ตัว  ราคาตัวละ  15,000  บาท 
 
30.  โตะหมู 9  พรอม 
อุปกรณครบชุด  จํานวน  2  
ชุด  แตละชุด  ประกอบดวย 
- แจกัน  6 คู 
-  พาน  6  ใบ 
-  เชิงเทียน  9  อัน 
-  กระถางธูป 1  ชุด 
-  พนักพิง  9  ตัว 
-  อาสนะ  9  ผืน 
-  ท่ีกราบพระ  1  ตัว 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

15,000 
 
 

120,000 

 -  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
-  งานกิจการศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อเก็บชุดเครื่องแตงกาย 
สําหรับการแสดง 
-  นักเรียนไดเก็บเครื่อง 
แตงกายเปนระเบียบเรียบรอย 
-  เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 
-  เพื่อลดระดับความรอน
ภายในหองเรียน 
-  เพื่อบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน 

31.  จัดซื้อตูไม (สําหรับใส
เครื่องแตงกาย) กวาง  1.50  
เมตร  สูง  1.85  เมตร  ลึก  
0.50  เมตร  จํานวน  1  ตู 
 
 
 
32.  พัดลม (ชนิดโคจร)  
ใบพัด  16  นิ้ว พรอมติดต้ัง  
จํานวน  20  ตัว  ๆ ละ 1,500  
บาท 

25,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

-  เครื่องแตงกาย  การ
แสดงของนักเรียนมีท่ี
จัดเก็บเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 
 
 
-  หองเรียนไดลดระดับ
ความรอนและเพื่อ
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูนักเรียน 
 

-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษาของ 
สํานักการศึกษา 
 
 
 
 

-  เพื่อใชในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
-  นักเรียนมีโตะเกาอี้เพียงพอ
ในการเรียนการสอน 
-  เพื่อรองรับนักเรียนเขาใหม
และทดแทนเกาอี้ท่ีชํารุด 
-  เพื่อใชในการเรียนการสอน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
-  นักเรียนมีโตะเกาอี้เพียงพอ
ในการเรียนการสอน 
-  เพื่อรองรับนักเรียนเขาใหม
และทดแทนเกาอี้ท่ีชํารุด 

1.  จัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาทํา
ดวยไมเนื้อแข็ง  ชุดละ  2,000  
บาท  จํานวน  300  ชุด  
- ร.ร.ท.1  จํานวน 80  ชุด 
-  ร.ร.ท.2  จํานวน 100  ชุด 
-  ร.ร.ท. 3  จํานวน 120  ชุด  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 

- -  นักเรียนมีโตะเกาอี้
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 
-  สะดวกในการจัด
กิจกรรมในหองเรียน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  จัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับ
นักเรียนประถมทําดวยไมเนื้อ
แข็ง ราคาชุดละ  1,800  บาท  
จํานวน  450  ชุด 
- ร.ร.ท. 1  จํานวน  80  ชุด 
- ร.ร.ท.2  จํานวน  150  ชุด 
- ร.ร.ท.5  จํานวน  100  ชุด 
- ร.ร.ท.6  จํานวน  120  ชุด 
 
 

810,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  -  สํานักการศึกษา 
ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
ร.ร.ท.2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
สํานักการศึกษา 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

- รถยนตตู  เครื่องยนตไม
นอยกวา  2,500  ซีซี  เกาอี้  12  
ท่ีนั่ง  พรอมอุปกรณประกอบ  
จํานวน  1  คัน   

- 1,500,000 - การปฏิบัติงานของ
สํานักการศึกษาและ
โรงเรียนในการนําคร/ู
นักเรียนไปปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  นอก
สถานท่ีมีความคลองตัว
และเกิดประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุของ 
สํานักการศึกษา 

-  เพื่อใชสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน
กับนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
-  เพื่อใชสงเสริมกิจกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  
ของโรงเรียนไดอยางมี
คุณภาพ 

1.  เครื่องเสียงชวยสอน  
จํานวน  10 เครื่อง  เครื่องละ  
5,000  บาท 

- - 50,000 -  โรงเรียนมีอุปกรณท่ี
ทันสมัยตอระบบ
การศึกษาในปจจุบัน 
-  นักเรียนไดรับความรู
จากนวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม ๆ  ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

-  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   2.  ระบบเสียงภายในหอง
ประชุม  ประกอบดวย 
-  ลําโพงแขวนสองทาง 
จํานวน  12 ตู ๆ ละ  6,000 
บาท  เปนเงิน  72,000  บาท 
-  Powermixer  ไมตํ่ากวา  1  
ตัว  เปนเงิน  50,000  บาท 
-  ไมค  จํานวน  4  ตัว ๆ ละ  
6,000  บาท  เปนเงิน  24,000  
บาท 
3.  เครื่องเลนเทป ซีดี  จํานวน  
8  เครื่อง ๆ ละ  4,000  บาท   
เปนเงิน  32,000  บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

146,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 

 -  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 273 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   4.  เครื่องเสียงมินิคอมโบ
พรอมอุปกรณ  จํานวน  1 ชุด 
5.  ชุดไมโครโฟนสําหรับการ
ประชุม  ประกอบดวย 
-  ชุดไมคสําหรับประชุม  
จํานวน  20  ชุด 
-  เครื่องควบคุมการจายไฟ  
จํานวน  1  ชุด 
-  สายนําสัญญาณ  1  ระบบ 
-  ลําโพงติดฝาผนัง  จํานวน  
2  คู 
-  เพาเวอรมิกเซอร  1  ตัว 

- 
 
- 

- 
 
- 

17,000 
 

173,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
-  เพื่อใหนักเรียนไดใชสื่อการ
เรียนท่ีทันสมัยสามารถ
เช่ือมโยงเครือขายเทคโนโลยี
กวางขวางข้ึน 
-  เพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน
ใหกับครูผูสอน 
-  เพื่อใชประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียน 

6.  จอภาพแบบขาต้ัง  พรอม
อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด 
 
7.  ติดต้ัง  TV  และอุปกรณ
เพื่อการศึกษา  อาคารเรียน  
3,4,5 ,6  จํานวน  50 เครื่อง ๆ 
ละ 18,000  บาท 
8.  เครื่องชวยสอน  จํานวน  
35  เครื่อง ๆ ละ 3,500  บาท 
 
   

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

49,000 
 
 

900,000 
 
 
 

122,500 

  
 
 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียน 
-  เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
หนาเสาธง 
-  เพื่อใชในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในกระบวนการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักเรียนไดรับ
ขอมูลขาวสารพรอม ๆ  กัน 

9.  เครื่องขยายเสียงภายใน
และภายนอกอาคารเรียน  
พรอมอุปกรณครบจํานวน     
1  ชุด 
10.  ติดต้ังระบบเคเบิลทีวี
ประจําหองเรียนและหอง
พิเศษประกอบดวยโทรทัศนสี
ขนาด  29  นิ้ว  พรอมรีโมท
คอนโทรลในหองเรียน 
และอุปกรณสําหรับการติดต้ัง  
จํานวน  71  เครื่อง ๆ  ละ 
19,000  บาท  เปนเงิน 
1,349,000  บาท     ดังนี ้

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

300,000 
 
 
 

1,349,000 

 
 
 
 
-  มีสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการจัดการ
เรียนการสอน 
-  นักเรียนใชเวลาวางให
เปนประโยชน 
-  นักเรียนไดรับขาวสาร
ท่ีทันเหตุการณ 
 

-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
- ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนจัก
การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
 
 
 
-  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ร.ร.ท.4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน  9  เครื่อง  
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน) 
จํานวน 14  เครื่อง 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม)  
จํานวน  48  เครื่อง 
11.  เครื่องขยายสัญญาณเสียง  
จํานวน  10  เครื่อง ๆ ละ  
7,000  บาท   
12.  จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  
จํานวน  12  เครื่อง ๆ  ละ  
7,000  บาท  เปนเงิน  84,000  
บาท 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 

84,000 

-  นักเรียนมีสื่อกระตุน
เราความสนใจในการ
เรียนการสอน 
 
 
 
-  กิจกิจรรมการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
- ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา 

13.  จัดซื้อโทรทัศนสี  
จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 
26,000  บาท  เปนเงิน  78,000  
บาท 

- - 78,000 -  นักเรียนมีความรู  
ความสามารถในการ
เรียนมากข้ึน 

- ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร 
ของสํานักการศึกษา 

-  เพื่อใชบันทึกภาพกิจกรรม
โครงการตางของโรงเรียนไว
เปนหลักฐาน 
-  เพื่อใชประชาสัมพันธ
ผลงานโรงเรียน 
 
 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนในโรงเรียน 
- เพื่อคุมครองทรัพยสินของ
โรงเรียนของนักเรียนและ
สถานท่ีราชการ 

1.  กลองถายรูป  ระบบ
ดิจิตอลความละเอียด  ไมนอย
กวา 7,000,000  พิกเซล  
พรอมอุปกรณครบชุด 
 
 
 
2.  กลองทีวีวงจรปด 
- กลอง CCTV  จํานวน 8 
เครื่อง  เครื่องละ 16,500 บาท 
-เครื่องบันทึกความจํา 
ไมตํ่ากวา  1,000 GB  ราคา 
62,000 บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 

217,000 
 

-  เก็บรวบรวมอยางเปน
ระบบ 
- มีภาพถายกิจกรรม 
ตาง ๆ  ของงานโรงเรียน
ทุกกิจกรรมใชในการ
แสดงผลงานและ
เผยแพรได 
-เพื่อเผยแพรความรูแก
นักเรียนไดในเวลา
เดียวกัน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
-  เพื่อนําเทคโนโลยีใหม ๆ  
เปนสื่อกระตุนการจัดการ
เรียนการสอนและเราความ
สนใจของนักเรียน 
 
-  เพื่อใชบันทึกกิจกรรมตาง ๆ  
ของโรงเรียน 

-ทีวี 21” ราคา 13,000 บาท 
-ระบบสาย RG 1 ระบบ ราคา 
10,000 บาท 
3.  เครื่องถายทอดสัญญาณ
ภาพ  3  มิติ  แบบดิจิตอล
พรอมกลองดิจิตอลใน
ตัวเครื่อง  จํานวน  1  ชุด  
พรอมอุปกรณ 
4.  กลองถาย วิดีโอ  พรอม
อุปกรณ  จํานวน    2  ชุด 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

90,000 
 
 
 
 

120,000 

 
 
 
-  นักเรียนไดใช
เทคโนโลยีใหม ๆ  เปน
การกระตุนการจัดการ
เรียนการสอนและเรา
ความสนใจของนักเรียน 
-  โรงเรียนได
บันทึกภาพกิจกรรมใน
ลักษณะภาพเคลื่อนไหว 
 
 

 
 
 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือการบรรยายใน
กิจกรรมตาง ๆ  นอกสถานท่ี 

5.  จัดซื้อโทรโขง  11  ตัว  
ราคาตัวละ  3,000  บาท  เปน
เงิน  33,000  บาท 
ร.ร.ท.1  จํานวน  3  ตัว 
ร.ร.ท.2  จํานวน  2  ตัว 
ร.ร.ท.4  จํานวน  2  ตัว 
ร.ร.ท.5  จํานวน  2  ตัว 
ร.ร.ท.6  จํานวน  1  ตัว 
ร.ร.ท.7  จํานวน  1  ตัว 
 
6.  จอรับภาพแบบขาต้ังขนาด  
70”x70”    จํานวน  1  จอ  
เปนเงิน  6,000  บาท 

33,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

-  มีอุปกรณชวยขยาย
เสียงชนิดพกพาขณะทํา
กิจกรรมนอกสถานท่ี 
 

-  ร.ร.ท.1 , ร.ร.ท.2, 
ร.ร.ท.4 , ร.ร.ท.5, 
ร.ร.ท.6 , ร.ร.ท.7, 
 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทยสํานักการศึกษา 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กายของบุคลากรในโรงเรียน 
-  เพื่อทดสอบสมรรถภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 

1.  จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
และทดสอบสมรรถภาพ 
จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-  เครื่องวัดความดันโลหิต  
แบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน  1  
เครื่อง   
-  เครื่องวัดความออนตัว  
ดานหนา  จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดความออนตัวหลัง  
จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดแรงบีบมือ  
จํานวน  1  เครื่อง 

- - 150,000 -  บุคลากรในโรงเรียน
ไดออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง 
-  บุคลากรในโรงเรียน
ไดทดสอบสมรรถภาพ
อยูเสมอเพื่อ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  เครื่องวัดความจุปอด  แบบ
จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องช่ังน้ําหนักและวัด
สวนสูง  DETECTO  จํานวน  
1  เครื่อง 
-  แผนยางรองกระโดดไกล 
-  เครื่องวัดความสามารถใน
การกระโดดสูง  จํานวน  1  
เครื่อง 
 
 
 
 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   2.  ครุภัณฑระบบเครื่อง
สมรรถภาพทางกาย  จํานวน  
1  ชุด  ประกอบดวย 
-  เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบกึ่งอัตโนมัติ  จํานวน  1  
เครื่อง 
-  เครื่องวัดความออนตัว
ดานหนาแบบ Digital  
จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดแรงบีบมือ  แบบ
Digital  จํานวน  1  เครื่อง   
-  เครื่องวัดความจุปอด  
Digital  จํานวน  1  เครื่อง 

- - 500,000  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  เครื่องช่ังน้ําหนักและวัด
สวนสูง  DETECTO  จํานวน  
1  เครื่อง 
-  แผนยางรองกระโดดไกล
และเครื่องวัดความสามารถ
การกระโดดสูง  แบบ Digital  
จํานวน  1  เครื่อง 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัว 
ของสํานักการศึกษา 

-  เพื่อบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
-  เพื่อใหนักเรียนมีท่ีลางจาน
ท่ีสุขลักษณะ 
 

1.  จัดซื้อผามานหนาตาง
หองเรียนอาคารเรียน  4  
ขนาด  1.85x1.75   เมตร  
จํานวน  30  ชุด  พรอมคา
ติดต้ัง 
 
2.  อางลางจานสแตนเลส
ชนิด  2  หลุม  พรอมขามี
ลอเลื่อน  ขนาด  1.5 x 
0.80x0.80 ม.  ราคาชุดละ  
15,000  บาท  จํานวน  6  ชุด   
-  ร.ร.ท.  3  (บานนาตาลวง)  
จํานวน  2  ชุด  

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

130,000 
 
 
 
 
 

90,000 

-  นักเรียนมีหองเรียนท่ี
มีบรรยากาศเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 
-  นักเรียนมีท่ีลางจานท่ี
ถูกสุขลักษณะ 
-  นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท.  2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกจิ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
-  เพื่อใชตัดหญาในสนาม
ฟุตบอลและบริเวณใน
โรงเรียน 

-  ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  4  ชุด 
3.  รถตัดหญาแบบเข็น  ขนาด  
5  แรงมา  จํานวน  4  เครื่อง  
เครื่องละ  20,000  บาท 
ร.ร.ท.2 (วัดกะพังสุริทร)  
จํานวน  1  เครื่อง   
ร.ร.ท.3 (บานนาตาลวง)  
จํานวน  1  เครื่อง   
ร.ร.ท. 4  (วัดมัชฌิมภูมิ) 
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท.  5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  1 เครื่อง 

 
 

80,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-  นักเรียนมีสนามท่ี
สมบูรณและปลอดภัยใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-สนามหญาโรงเรียนมี
การตกแตงใหสวยงาม
อยูเสมอ 
 

 
 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3   
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท.  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหมีเครื่องทําน้ํารอน – 
น้ําเย็นสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหบริการน้ําสะอาดแก
นักเรียนและครู 
 
 
 
-  เพื่อใชเก็บอาหารสดสําหรับ
การประกอบอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียน 

4.  เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น  
จํานวน  2  เครื่อง   ๆ ละ  
20,000  บาท 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  1  เครื่อง 
 
5.  ตูแชสแตนเลส  ขนาด  35 
คิว  4  ประตู  จํานวน  1  ตู   

- 
 
 
 
 
 
 

 
42,000 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-  โรงเรียนมีเครื่องทําน้ํา
รอน - น้ําเย็นใหบริการ
แกนักเรียนและครู 
 
 
 
 
 
-  นักเรียนมีอาหารกลาง
วันท่ีถูกสุขลักษณะ 
-  นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 
 

-  ร.ร.ท. 3          
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท.5              
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชเก็บรักษาวัสดุในการ
เรียนการสอนวิชาการงาน
พื้นฐานอาชีพ 
-  เพื่อแชน้ําเย็นไวบริการผูมา
ติดตองานกับโรงเรียน 

6.  ตูเย็นขนาดไมตํ่ากวา  6  
คิว   จํานวน  2 ตู ๆ ละ 
12,000  บาท 
ร.ร.ท. 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน  1  ตู     
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  1  ตู 

- 24,000 - -  เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ
ในการฝกกิจกรรม
วิชาการงานพื้นฐาน
อาชีพ 
-  มีน้ําเย็นไวบริการ
ตอนรับผูมาติดตองาน
กับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

-  ร.ร.ท. 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  นักเรียนมีน้ําด่ืมท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
 
 
 
-  เพื่อใชตัดหญาและวัชพืชใน
บริเวณโรงเรียน 

7.  เครื่องกรองน้ํา ขนาด 6 นิ้ว  
จํานวน  1  เครื่อง 
 
 
 
8.  เครื่องตัดหญาแบบสะพาย
จํานวน  1 เครื่อง   

90,000 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

9,000 

- 
 
 
 
 
- 

-  นักเรียนมีน้ําด่ืมท่ี
สะอาดทําใหสุขภาพดี 
 
 
 
- โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามเรียบรอย 
 
 
 
 
 

-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการจัดซื้อ 
ครุภัณฑโรงงานของ 
สํานักการศึกษา 

-  เพื่อใชในการเรียนการสอน 
-  เพื่อใชสําหรับการซอมแซม
อุปกรณครุภัณฑของโรงเรียน 

1.  เครื่องมือชาง  
ประกอบดวย 
-  เลื่อยฉลุไฟฟา 
-  หัวแรงบัดกรี 
-  เครื่องเจียรไฟฟา 
-  กบไฟฟา 
-  เครื่องตัดเหล็ก 
- เครื่องขัดกระดาษทราย 
-  เครื่องเปาลม 
-  เครื่องเจาะไฟฟา 
จํานวน  1  ชุด 

- 60,000 60,000 - มีเครื่องมือชางสําหรับ
ใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนในวิชาการกลุม
การงานฯ 
-  มีเครื่องชางสําหรับใช
ในการซอมแซมอุปกรณ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
กีฬาของสํานักการศึกษา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อใชในการเรียนการสอน
กีฬาวอลเลยบอลภาคสนาม 
-  เพื่อใชในการฝกซอมของ
นักกีฬาวอลเลยบอลของ
โรงเรียนเทศบาล 
-  มีเสาวอลเลยบอลท่ีได
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

1.  ชุดเสาวอลเลยบอลตาม
มาตรฐานของสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
จํานวน 2  ชุด 
-ร.ร.ท.1  จํานวน  1  ชุด 
-ร.ร.ท.6  จํานวน  1  ชุด 

40,000 - - -  ผูเรียนไดใชอุปกรณ
ในภาคสนามท่ีได
มาตรฐาน 
 
-  นักกีฬาวอลเลยบอล
ไดฝกซอมกับอุปกรณท่ี
ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการ
ฝกซอมมากข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
- ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในการเรียนการสอน
กีฬาฟุตซอลภาคสนาม 
-  มีประตูฟุตซอลท่ีได
มาตรฐานตามระเบียบของ
กีฬาฟุตซอลในการฝกซอม 
-  เพื่อใชในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 

2.  ประตูฟุตซอล  2  ชุด 
- ร.ร.ท.1 จํานวน 1 ชุด 
- ร.ร.ท.6 จํานวน 1 ชุด 

40,000 - - -  นักเรียนไดใชอุปกรณ
กีฬาฟุตซอลในการเรียน
ท่ีไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการ
ฝกซอม 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัตงิานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ออกกําลังกาย 
 
 
 
 
 
 
-  เพื่อฝกซอมนักกีฬาของ
โรงเรียนไวรวมเขาแขงกับ
หนวยงานตาง ๆ 

3.  ลูกเปตอง  ขนาดมาตรฐาน 
ชุดละ  14,000  บาท  จํานวน  
2  ชุด     
 
 
 
 
 
4.  โตะเทเบิลเทนนิส    
จํานวน  1  โตะ 

28,000 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-  มีลูกเปตองสําหรับ
ออกกําลังกาย 
-  นักเรียนไดออกกําลัง
กายตามความสนใจ 
-  โรงเรียนมีนักกีฬาท่ีจะ
เขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น 
 
-  นักเรียนไดออกกําลัง
กายตามความสนใจ 
-  โรงเรียนมีนักกีฬาท่ีจะ
เขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อสงเสริมการออกกําลัง-
กายของนักเรียน  ครู  และ
ชุมชน 

5.  เครื่องอุปกรณออกกําลัง-
กาย  จํานวน  15  ตัว         
(ชุดเล็ก) 

- - 200,000  -  เครื่องอุปกรณ 
ออกกําลังกาย  จํานวน  
15  ตัว  นักเรียน  ครู  
และชุมชน  มีรางกาย   
ท่ีแข็งแรง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหมีอุปกรณการ
ฝกซอมและแขงขันกีฬาเซปค
ตะกรอไวบริการแกเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

7.  เสาตาขายเซปคตะกรอ
ชนิดแขงขันพรอมอุปกรณ 
ครบชุด  จํานวน  2  คู ๆละ 
46,500  บาท 

93,000 - - -  เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครตรัง
มีสนามสําหรับฝกซอม
และแขงขันเซปคตะกรอ
ท่ีไดมาตรฐาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ดนตรีและนาฏศิลป 
ของสํานักการศึกษา 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
เครื่องดนตรี 

1. จัดซื้อเครื่องดนตรี  1 ชุด
ประกอบดวย  
- กีตารโปรง  จํานวน 30 ตัว 
ตัวละ 6,000 บาท  เปนเงิน 
180,000 บาท 
- กีตารโปรงไฟฟา จํานวน 3 ตัว  
ตัวละ 15,000 บาท  เปนเงิน 
45,000 บาท 
-แมนโดลิน จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 
9,500 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 
- ไวโอลิน จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 
5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
-กลองบองโก จํานวน 1 ชุด 
พรอมขา  ชุดละ 3,000 บาท 

- - 257,000 - เพื่อนักเรียนเกิดทักษะ
ความชํานาญจากการ
เรียนรูไดเพิ่มมากข้ึน 

-สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อมีวงดนตรีลูกทุงไว
บรรเลงในกิจกรรมตาง ๆ  
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 
-  เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การเลนดนตรีท่ีเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต 

2.  จัดซื้อเครื่องดนตรีวง
ลูกทุง  จํานวน  1  ชุด  
ประกอบดวย 
-  กลองชุดพรอมฉาบ  1  ชุด 
-  กีตารไฟฟา  2  ตัว 
-  กีตารเบสไฟฟา  1  ตัว 
-  คียบอรด  พรอมขาต้ัง 2  ตัว 
-  ตูกีตารเบส  (Power  am  
Bass)  1 ตู 
- ตูคียบอรด  (Power am  
Keybord)  2  ตู 
 

- - 165,000 -  มีวงดนตรีลูกทุงไว
บรรเลงในกิจกรรม 
ตาง ๆ  ของโรงเรียน 
-  นักเรียนไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน 
-  นักเรียนไดฝกทักษะ
การเลนดนตรีท่ีเปน
พื้นฐานการดํารงชีวิต 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรบัปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหมีชุดวงดุริยางคไป
รวมในพิธีและกิจกรรมตาง ๆ   
-  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรูดานดนตร ี
 
 
 
-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนิยม
ไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญา
ไทย  ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

3.  จัดซื้อชุดวงดุริยางค  
จํานวน  43  ชุด  
ประกอบดวย 
-  ชุดนักดนตรี  40  ชุด 
-  ชุดดรัมเมเยอร  3  ชุด 
ราคาชุดละ  4,000  บาท    
เปนเงิน  160,000  บาท 
4. ชุดแตงกายโขน  แบบ
สมบูรณ  จํานวน  15  ชุด  
ราคาชุดละ  30,000 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

172,000 
 
 
 
 
 
 

450,000 

-  นักดนตรีมีความม่ันใจ
ในการเลน  และสวยงาม
สามารถเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ  ได 
 
 
 
-  โรงเรียนมีชุดแตงกาย
โขนท่ีสมบูรณสามารถ
ใชในการจัดการเรียน
การสอนและใช
ประกอบกิจกรรมแสดง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ 
สํานักการศึกษา 

-  เพื่อใชในการพิมพและ 
เก็บขอมูลของทางราชการ  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหมีเครื่องมือท่ีเพียงพอ
ตอการใชงานในดานการ
บริการยืม- คืน  หนังสือท่ีใช
กับระบบโปรแกรมหองสมุด
(บารโคช) 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน  4  ชุด  ราคา
ชุดละ  50,000  บาท 
 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด  
ประกอบดวย 
-  ไมโครคอมพิวเตอร  1  
เครื่อง  
-  เครื่องสํารองไฟ  กําลังไฟ
ไมนอยกวา  500  VA จํานวน  
1  เครื่อง 
-  โตะและเกาอี้  1  ชุด 

- 
 
 
 
- 
 

200,000 
 
 
 

50,000 
 

- 
 
 
 
- 

-  การจัดเก็บขอมูลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
-  ทําใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
-  สามารถตรวจสอบ 
การใหบริการยืมคืนของ
ผูใชบริการไดถูกตอง 
ลดข้ึนตอนในการ
ใหบริการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานธุรการ 
- งานกิจกรรมฯ 
- งานศึกษานิเทศก 
-  งานการเจาหนาท่ี 
- งานหองสมุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในการจัดทําและเก็บ
ขอมูลทางราชการ  และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาล
นครตรัง  และโรงเรียนมี
ความสะดวกรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

3.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ   
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  1  ชุด   
 
4.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
พรอมอุปกรณ  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 
1 ชุด ๆ ละ 70,000บาท 
- ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
10  ชุด ๆ ละ  35,000 บาท  
-ร.ร.ท. 6  (วัดตันฯ) จํานวน 1 
ชุด  ๆ ละ 60,000 บาท 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

480,000 
 

- 
 
 
 
 
- 

-  การจัดเก็บขอมูลมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-  มีขอมูลจัดเก็บพกพา
สะดวก 
 
 
 
 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลนครตรัง 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.6  
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -  ใชสําหรับนักเรียนในศูนย
หัวแหลม 
 
 
 
-  เพื่อใชทดแทนเครื่องพริ้น
เตอรท่ีเกาและชํารุด  รอการ
จําหนาย 
 
 

5.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณครบชุด  จํานวน  16
ชุด  ๆ ละ  31,250  บาท 
 
 
6.  เครื่องพริ้นเตอรสี/สแกน
แบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

500,000 
    
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

25,000 
 

- 
 
 
 
 
- 

- ใชในการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนของ
นักเรียน 
 
-  โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัย 
-  ใชในการเรียนการ
สอน 
-  เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน 
 

-  ร.ร.ท.  1   
(สังขวิทย) 
 
 
 
-ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขอมูล  การคนหา
ขอมูลและความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

7.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ พรอมโตะและเครื่อง
สํารองไฟขนาด  600  VA  
และเครื่องพิมพเลเซอร  
จํานวน   4  ชุด  ชุดละ  
20,000  บาท 
 
8.  เครื่องพริ้นเตอร   
All-in-one  (เครื่องพริ้นเตอร
พรอมสแกนและถายเอกสาร)  
จํานวน  1  ชุด 

80,000 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

5,600 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

-  โรงเรียนมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัยและ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
-ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อใชในงานทะเบียนและ
วัดผลของโรงเรียน 
-  เพื่อใชในงานธุรการ   
งานสารบรรณ 
 
 
 
 
 

9.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 6  ชุด  ชุด
ละ  70,000  บาท   
-ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  2  ชุด 
-ร.ร.ท.6  (วัดตันตยาภริม) 
จํานวน  4  ชุด 
 

- 420,000 - -  มีคอมพิวเตอรใชใน
งานทะเบียนและวัดผลท่ี
เปนปจจุบัน 
-  มีคอมพิวเตอรใชใน
งานธุรการ  และ 
งานสารบรรณ 
- มีระบบสารสนเทศท่ี
สมบูรณและเปนปจจุบัน 
 

-  ร.ร.ท.5   
(วัดควนขัน) 
- ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพใหแกนักเรียน 

10.  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน 25  ชุด ชุด
ละ  50,000  บาท แตละชุด
ประกอบดวย 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
- เครื่องสํารองไฟ 
- โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 
   พรอมเกาอี ้

1,250,000 - - -   หองเรียนไดลดระดับ
ความเรียบรอยและเพื่อ
บรรยากาศท่ีเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน 

-  ร.ร.ท. 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

21 โครงการจัดซื้อ 
ครุภัณฑเกษตรของ 
สํานักการศึกษา 
 
 

-  เพื่อใชสรางบรรยากาศใน
การเรียนรูภายในหองเรียน  
(หองหัวแหลม) 
 
 
-  เพื่อสูบน้ําใชในหองน้ํา
อาคารเรียน  2 

-  ตูเลี้ยงปลาขนาด 48x20  นิ้ว  
ความหนา  6  มม.  
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน  
1  ตู  ราคาตูละ  5,500  บาท 
 
-  จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  ขนาด
ไมตํ่ากวา  2.5  แรงมา  
จํานวน  1  เครื่อง 
 

- 
 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
 
 
- 

5,500 
 
 
 
 
- 

-  หองเรียนมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการ
เรียนรู 
 
 
-  มีเครื่องสูบน้ําใชใน
อาคารท่ีเพียงพอและ 
มีสุขภาพ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
อื่นของสํานักการศึกษา 

-  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับ
นักเรียนช้ันอนุบาลในการมา
โรงเรียน 
-  เพื่อพัฒนาการใชอวัยวะ
สวนตาง ๆ  ของรางกาย  
โดยเฉพาะกลามเนื้อ 
-  เพื่อใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาดานความคิดและ
ปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อน 

1.  ชุดสนามเด็กเลนผลิตจาก
พลาสติกโพลีเอซิลิน 
-  ชุดโยกเยกฉลามนอยขนาด
กวาง  72  ซม.  ยาว  153  ซม.  
สูง  46  ม. 1  ช้ิน 
-  ชุดโยกเยกไดโนเสาร  
D493  ขนาดกวาง  50  ซม.  1  
ช้ิน 
-  ชุดโยกเยกมานั่ง  ขนาด
กวาง  40  ซม.  ยาว  125  ซม.  
สูง  50  ซม. 

780,000 - - -  นักเรียนอนุบาลมีการ
พัฒนาทางดานรางกาย
พรอมท่ีจะพัฒนาในการ
ทํากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  ชุดกระดานลื่นขนาดกวาง  
110  ซม.  ยาว  235  ซม.  สูง  
142  ซม.  1  ช้ิน 
-  ชุดอุโมงคฮิปโปทอโคง
ขนาดกวาง  126  ซม.  ยาว  
255  ซม.  สูง  138  ซม.  1  
ช้ิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

23 โครงการทาสีอาคารเรียน  
6  โรงเรียนเทศบาล  1  
(สังขวิทย) 

-  เพื่อทดแทนสีอาคารเรียน
เดิมซึ่งมีสภาพเกา 
-  สรางบรรยากาศท่ีดีใหกับ
นักเรียนและผูพบเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ทาสีอาคารเรียน  6    
ท้ังภายในและภายนอก 
จํานวน  1  หลัง 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 490,000 
 

-  อาคารเรียนมีสภาพสี
ใหม 
-  นักเรียนและผูพบเห็น
มีความพึงพอใจกับ
บรรยากาศของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย)  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

24 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียนใหกับผูปกครอง
และนักเรียนทราบ 
-  เพื่อเสนอผลงานดีเดนของ
นักเรียนตอสาธารณชน 

- จัดทําปายประชาสัมพันธ  
ขนาด กวาง 3 ม.ยาว 4 ม. 
จํานวน  1  ปาย   

- - 250,000 - มีปายประชาสัมพันธ 
-  นักเรียนไดเสนอ
ผลงานดีเดนใหเพื่อนครู  
และผูปกครองไดรับ
ทราบ 
-  โรงเรียนได
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการซอมแซมหลังคา
และเปลี่ยนกระเบ้ือง
หลังคาอาคารเรียน  2 
โรงเรียนเทศบาล  1 
 (สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อแกปญหาหลังคาอาคาร
เรียนรั่ว 
-  เพื่อความสวยงามของ
อาคารเรียน 
-  เพื่อความปลอดภัยแก
ทรัพยสินของทางราชการ 

- ซอมแซมโครงสรางหลังคา
อาคารเรียน 2 จํานวน 1 หลัง 
 
 

500,000 - - -  อาคารเรียนหลังคา 
ไมรั่วไมเปนอุปสรรคตอ
การเรียนการสอน 
-  ทรัพยสินของทาง
ราชการไมไดรับความ
เสียหาย 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

26 โครงการกอสราง 
รั้วกําแพงของโรงเรียน
เทศบาล  1  (สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากกําแพงชํารุด 
-  เปลี่ยนสภาพกําแพงท่ีมีอายุ
การใชงานมานาน 
-  เพื่อความสวยงาม 

- กอสรางกําแพงคอนกรีต 
ถักรั้วสแตนเลส  ขนาดชอง  
2.5x30 ม.  ประมาณ  78  ชอง 

- 780,000 - -  กําแพงมีความแข็งแรง 
-  โรงเรียนมีความสงา
งามตอผูพบเห็นเปน
หนาตาของชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

27 โครงการสรางศาลา
ประดิษฐฐานพระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจะได
กราบไหวบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ 
-  เปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

สรางศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  รายละเอียดดังนี้ 
- ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป   ขนาด  
2.5x3.0 ม. 
-  พระพุทธรูปขนาดหนาตัก
กวางไมนอยกวา  30  นิ้ว 

- 120,000 - - นักเรียนและบุคลากรมี
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว
กราบไหวบูชา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัตงิานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

28 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสภาพสนามท่ี
ชํารุดไมสามารถใชทํา
กิจกรรมไดเต็มพื้นท่ี 
-  ปรับปรุงพื้นหญาท่ีตาย 

-  ปรับสภาพดินใหมท่ีสนาม
ประมาณ  2,400  ตรม. 
-  ปลูกหญาใหม  พื้นท่ี
ประมาณ  2,400  ตรม. 
-  ติดต้ังระบบน้ําบํารุงรักษา
ใชสปริงเกอรแรงดันสูง 

- 400,000 - - สภาพพื้นของสนามใช
ทํากิจกรรมไดเต็ม
ศักยภาพ 
-  สรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

29 โครงการกอสราง 
โรงอาหาร - หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนไดมีพื้นท่ี
รับประทานอาหารอยาง
เพียงพอและสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 
-  เพื่อเปนสถานท่ีสําหรับทํา
กิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน
และชุมชนกะพังสุรินทร 

- กอสรางโรงอาหาร
หอประชุมอาคารคอนกรีต 2  
ช้ัน  ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกวาง 24  เมตร  ยาว  
40  เมตร  สูง  20  เมตร 

- 25,000,000 - -  นักเรียนมีท่ีสําหรับ
รับประทานอาหาร
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
-  โรงเรียนมีสถานท่ี
สําหรับใหนักเรียน  ครู  
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนไดทํากิจกรรม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท. 2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

30 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) เปนหอง 
ประชุมอเนกประสงค 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงบริเวณใต
อาคารเรียน 4 สําหรับเปน
หองประชุมอเนกประสงค
และใชสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
- เพื่อใหนักเรียนไดมี
หองเรียนเสริมทักษะพิเศษ
ดานการพัฒนาความคิด 
จินตนาการจากสื่อท่ีจะ
ถายทอดผานโทรทัศน 

- ปรับปรุงตอเติมใตอาคาร
เ รี ย น  4  สํ า ห รั บ เ ป น ห อ ง
ประชุมอเนกประสงคและใช
สําหรับการจัดการเรียน การ
สอน โดยกออิฐแดงฉาบเรียบ 
พ ร อ ม ท า สี ฝ า ผ นั ง พื้ น ปู
ก ร ะ เ บ้ื อ ง   ติด ต้ั งป ร ะ ตู  – 
หนาต างอ ลู มิ เนี ยม พรอ ม
กระจก ติดต้ังฝาเพดานระบบ
ไ ฟ ฟ า แ ส ง ส ว า ง  ติ ด ต้ั ง
เค รื่ อ งป รั บ อ า ก า ศ  พ ร อ ม
ผามานกันแสง พื้นท่ีประมาณ 
11 X 36 ตารางเมตร 

1,400,000 - - - โรงเรียนมีหองประชุม
อเนกประสงค และหอง
สําหรับจัดการเรียนการ
สอน 
- นั ก เ รี ย น ไ ด เ รี ย น รู
เ พิ่ ม เ ติ ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
พิ เ ศ ษ ด า น ก า ร พั ฒน า
ความคิด จินตนาการ 
- มีหองอเนกประสงค 
สํ า ห รั บ จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ตาง ๆ ท้ังของโรงเรียน
และชุมชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

31 โครงการปรับปรุง
หองเรียนเปนหอง 
ศูนยเสาะหาและพัฒนา
เด็กหัวแหลม 
ของโรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
   
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  
ใหเปนสถานท่ีการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย
เสาะหาและพัฒนาเด็ก
หัวแหลม 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเปนเลิศทาง
วิชาการ 

-  ปรับปรุงหองเรียนเปนหอง
ศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็ก
หัวแหลม จํานวน 1 โรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 6            
(วัดตันตยาภิรม) 
 

- 1,400,000 - - โรงเรียนมีหองศูนย
เสาะหาและพัฒนาเล็ก
เล็กหัวแหลม 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนท่ี
มีความสามารถทางการ
เรียนไดมีหองสื่อการ
เรียนท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6   
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

32 โครงการปรับปรุง
หองสมุดของโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงบริเวณใต
อาคารเรียน  6  ใหเปน
หองสมุดใหนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนได
เรียนรูอยางหลากหลายไดมี
หองสื่อการเรียนท่ีทันสมัย 

-  ปรับปรุงตอเติมใหอาคาร
เรียน  6  ใหเปนหองสมุด
สําหรับนักเรียนมีรายละเอียด
ดังนี ้กออิฐบล็อกฝาฉาบเรียบ  
พรอมทาสีฝาผนัง  ปู  พื้น
กระเบ้ือง  ประตู-หนาตาง
อลูมิเนียมพรอมกระจก  
ติดต้ังฝาเพดานระบบไฟฟา  
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
ติดต้ังผามาน   

- 1,521,000 - -  โรงเรียนมีแหลง
เรียนรูใหนักเรียนได
ศึกษาท้ังในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 
-  ไดสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการ
เรียนไดมีหองสื่อการ
เรียนท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



                  
- 318 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

33 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ   
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียนใหกับผูปกครอง
ชุมชนและบุคคลท่ัวไปได 
รับทราบขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน 
-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อแนะแนวการศึกษา 

จัดใหมีปายประชาสัมพันธ  1  
ปาย  ประกอบดวย 
-  ซุมปายประชาสัมพันธ   
ทําดวยเสาโรมัน  2  เสา 
หลังคาจ่ัวมุงดวยกระเบ้ืองซี
แพค ขนาดปายกวาง 1.30  เมตร  
ยาว  2.20  เมตร  ปายระบุดวย
กระดานชานออยท้ัง 2 ดาน  
และปดทับดวยผากํามะหยี่   ปด
ดวยกระจกบานเล่ือนท้ัง 2  ดาน 
ดานละ  2 บาน  ลอคดวยกุญแจ
ลอคกระจกท้ัง 2 ขาง พ้ืน
ดานลางปูดวยบล็อกซีเมนต  
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 2.5เมตร 

- 150,000 - -  มีปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียนให
ผูปกครอง  ชุมชนุและ
บุคคลท่ัวไปไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของ
โรงเรียน  ได
ประชาสัมพันธผลงาน
เดนของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 



                  
- 319 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

34 โครงการติดต้ังกันสาด
อาคารเรียน  2  สําหรับ
นักเรียนช้ันปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันฝนสาดเขามาท่ี
ระเบียงหนาหองและใน
หองเรียน 
-  เพื่อปองกันแดดสองเขามา
ท่ีระเบียงหนาหองและภายใน
ชวงเวลาบาย  ซึ่งนักเรียน
สามารถใชทํากิจกรรมได 
-  เพื่อความสะดวกของ
ผูปกครองท่ีมารับนักเรียน
กลับบาน 

ติดต้ังกันสาดเหล็กเกรทไลท
ขนาดกวาง  2.00  เมตร   
ยาว  50.00  เมตร  ตลอดแนว
ดานหนาอาคารเรียน  2   

150,000 - - โรงเรียนสามารถใช
พื้นท่ีบริเวณระเบียงช้ัน
ลางของอาคารเรียน  2  
จัดกิจกรรมตาง ๆ  ให
เกิดประโยชนกับ
นักเรียนไดอยางเต็มท่ี
โดยไมตองคํานึงถึง
สภาพท่ีกอใหเกิดปญหา
และอุปสรรคในการใช
สอยพื้นท่ี 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



                  
- 320 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

35 โครงการติดต้ังเหล็กดัด
อาคารเรียน  2  สําหรับ
นักเรียนช้ันปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 
-  เพื่อปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดจากการเลนซุกซนของ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 
 

จัดทําเหล็กดัดอาคารเรียน 2  
ตลอดแนวระเบียงช้ันลางยาว
ประมาณ  50.0  เมตร  สูง  
1.50  เมตร 

185,000 - - -  มีความปลอดภัย
สําหรับนักเรียนช้ัน
ปฐมวัย 
-  มีท่ีนั่งบริเวณระเบียง
เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยสําหรับ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 



                  
- 321 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

36 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค  2  ช้ัน  
โรงเรียนเทศบาล  2     
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน 
-  เพื่อใชสําหรับเปนหอง
ประชุมนักเรียน  ผูปกครอง
และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตาง ๆ 
-  เพื่อใหบริการแกโรงเรียน
ชุมชน  และหนวยงานอื่น ๆ  
ในการจัดประชุม 

โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค  2  ช้ัน     
ขนาด 18.50 x 31.50  ม. 
จํานวน  1  หลัง   

3,310,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 
3,310,000 

(งบเทศบาล) 

  -  เปนสถานท่ีเรียนและ
ท่ีฝกซอมกีฬารวมท้ัง
การจัดกิจกรรมตาง ๆ  
ภายในโรงเรียน 
-  เปนท่ีบริการสําหรับ
หนวยงานตาง ๆ  และ
ชุมชนมาใชทํากิจกรรม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



                  
- 322 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

37 โครงการกอสราง 
รั้วคอนกรีตโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ี
ของโรงเรียนใหเปนสัดสวน
และเพิ่มความปลอดภัยใหแก
นักเรียน 
-  เพื่อปรับปรุงบํารุงรักษา
ความปลอดภัยแกสถานท่ี
ราชการ 

- กอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็กผนังกออิฐบล็อก
ความยาวดานโรงฝกงาน
ตลอดแนวสนามฟุตบอล  
ความยาวประมาณ  226  เมตร  
ดานหลังอาคารเรียน  6   
ความยาวประมาณ  230  เมตร 

- 1,600,000 - -  นักเรียนไดอยูเปนได
อยูเปนสัดสวนปลอดภัย
และครูสามารถดูแลได
อยางท่ัวถึง 
-  สามารถปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนจากรถหนา
โรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



                  
- 323 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

38 โครงการกอสรางแทน
พระบูชาประจําโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนท่ีเคารพสักการะ
และเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
นักเรียน  และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน  ผูปกครองชุมชน 

- กอสรางแทนพระบูชา
ประจําโรงเรียน จํานวน  1  
หลัง  แบบ คศล. ขนาด 2.00  
x 3.00  เมตร  พรอมตกแตง
กนก 
ลายไทย 

- 250,000 - -  นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีจุดศูนย
รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประจําโรงเรียน 
-  นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเห็น
ความสําคัญของศาสนา
ปลูกฝงคานิยมวิธีการ
ดําเนินชีวิตตามประเพณี
ทองถิ่น สงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
ท่ีดีงาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



                  
- 324 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

39 โครงการซอมแซมรั้ว
อาคารเรียน  2  โรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนไดอยูเปน
สัดสวน  ปลอดภัยและครู
สามารถดูแลนักเรียนไดอยาง
ท่ัวถึง 
-  เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรบริเวณหนา
โรงเรียน 

- มีรั้วหนาอาคารเรียน  2   
ความยาว  123.00  เมตร   
สูง  1.60  เมตร 

- 350,000 - -  นักเรียนไดอยูเปน
สัดสวนปลอดภัยและครู
สามารถดูแลไดอยาง
ท่ัวถึง 
-  สามารถปองกัน 
การเกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนจากรถหนา
โรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

40 โครงการกอสรางปายช่ือ
โรงเรียนหนาอาคารเรียน 
2  โรงเรียนเทศบาล  2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางปายช่ือโรงเรียน
ใหมแทนปายเดิม  ซึ่งเกาและ
คอนขางชํารุด 
-  เพื่อรองรับการประเมิน
โรงเรียน 

- สรางปายช่ือโรงเรียนพื้นท่ี  
4  ตารางเมตร  ตัวหนังสือ    
สแตนเลสนูนปูดวยกระเบ้ือง
แกรนิต 

- 37,400 - -  โรงเรียนมีปายช่ือท่ี
สวยงามบุคคลท่ัวไป
สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

41 โครงการกอสรางหลังคา
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใชเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนการสอนของ
นักเรียนของนักเรียน 
 -  เพื่อใชเปนสนามแขงขัน
กีฬาประเภทอื่น ๆ  เชน
ตะกรอ 
-  เพื่อใหใชสนามไดแม
ในขณะฝนตกซึ่งทําให
นักเรียนมีความปลอดภัยขณะ
ใชสนาม 

-  มีหลังคาสนามบาสเกตบอล  
ขนาดกวาง  30.00  เมตร   
ยาว  50.00  เมตร  สูง  8.00  
เมตร  มีตาขายเหล็กลอมรอบ  
สูง  3.00  เมตร 

- 700,000 - -  โรงเรียนมีสนาม
บาสเกตบอลท่ีมาตรฐาน
มีหลังคาสะดวก  
ปลอดภัยในการใชเปน
สนามสําหรับเลนและ
แขงขันกีฬา 
-  เปนสนามท่ีใหชุมชน
ไดมาออกกําลังกาย 
ตอนเย็น 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

42 โครงการกอสราง 
หองสวมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีหองสวมสําหรับ
นักเรียนหญิง - ชาย  เพียงพอ 
-  สําหรับใหบริการครู  และ
บุคลากรอื่น ๆ  ในโรงเรียน
รวมท้ังชุมชน 

-  กอสรางหองสวมอาคาร
คอนกรีต  1  ช้ัน  พื้นเสมอดิน
ขนาด  10  ท่ีนั่ง  แบงเปน  2  
สวน  สวนละ  5  หอง ๆ ละ  
1  ท่ีนั่ง 
-  รากฐานตอกเข็ม 
-  อาคารกวาง  3  เมตร  ยาว  
12.5  เมตร 
-  พื้นและผนังปูเคลือบ
กระเบ้ือง  หองกวาง  1.5  
เมตร  ยาว  1.3  เมตร   

- 700,000 - -  โรงเรียนมีหองสวม
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนตามเกณฑ 
-  มีหองสวมถูก
สุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

43 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ   
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียนใหกับผูปกครอง
และนักเรียนรับทราบ 
-  เพื่อเสนอผลงานดีเดนของ
นักเรียนตอสาธารณชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง  ๆ ของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

จัดใหมีปายประชาสัมพันธ 1  
ปาย  ประกอบดวย 
-  เสาทําดวยเสาโรมัน  2  เสา 
-  หลังคาจ่ัว  มุงดวยกระเบ้ืองซี
แพค 
-  ขนาดปาย กวาง 1.20x2.40  ม. 
-  ปายมีความคงทน  แข็งแรง 
-  ปดดวยกระจกบานเล่ือน  ท้ัง  
2  ดาน  ดานละ  2  บาน 
- ลอกดวยกุญแจลอกกระจกท้ัง  
2  ขาง 
-  พ้ืนดานลางปูดวยบล็อก
ซีเมนต  ขนาดกวาง  3.0  เมตร  
ยาว 4  ม. 

- - 275,000 - มีปายประชาสัมพันธ 
-  นักเรียนไดเสนอ
ผลงานดีเดนใหเพื่อน   
ครู  และผูปกครองไดรับ
ทราบ 
-  โรงเรียนได
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

44 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาภายในอาคารเรียน 
3  โรงเรียนเทศบาล  3   
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อติดต้ังเครื่องควบคุม
ระบบไฟฟาของอาคารเรียน  
3  ของโรงเรียนเทศบาล  3   
(บานนาตาลวง) 
2.  เพื่อแกปญหากระแสไฟฟา
ไมเพียงพอในการใชงานทํา
ใหฟาดับบอย 
3.  เพื่อปองกันอันตรายอัน
เกิดจากระบบไฟฟาลัดวงจร 

-  เครื่องควบคุมระบบไฟฟา  
700x100x200  มม. 1  ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร  20  AT 
   250  AF  3P 36  KA 1 ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร  80 AT 
   100  AF 3P 15 KA 6 ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร 
   0-500 VAC 1  ตัว 
-  แอมมิเตอร  ขนาด  200/5  
  1  ตัว 
-  อิเลคเตอรโวลท  1  ตัว 
-  อิเลคเตอรแอมป  1  ตัว 

- 85,400 - -  ระบบไฟฟาภายใน
อาคารเรียนสามารถใช
งานไดอยางเหมาะสม 
-  นักเรียนและบุคลากร
มีความปลอดภัยจากการ
ใชงานอุปกรณไฟฟา 
ตาง ๆ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

45 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคาร       
โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร 
-  เพื่อเดินสายไฟใหเปนเฟส
เดียวกัน 

-  เดินสายไฟใหม อาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 2 

- - 200,000 -  ระบบไฟฟาของ
อาคารเรียนมีคุณภาพสูง
สามารถปองกันไฟฟา
เกิดลัดวงจรได 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

46 โครงการกอสราง 
อาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล  4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีหองเรียนและ
หองเรียนพิเศษ  เพียงพอใน
การจัดกิจกรรม  การเรียน 
การสอนสําหรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  9  ป 
-  เพื่อใชเปนท่ีรับประทาน
อาหารและหองประชุมของ
นักเรียน 

-  กอสรางอาคารเรียน ค.ส.ล.  
4  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง  ตาม
แบบมาตรฐาน  สน.ศท.4/12  
ช้ันลางโลงพรอม  ครุภัณฑ
ช้ันลาง  ปรับเปนหองโถงโลง
เปนโรงอาหารทิศเหนือกั้น
เปนหองครัวและยกพื้นทํา
เวที 

5,130,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 
5,130,000 

(งบเทศบาล) 

- - -  โรงเรียนมีอาคารเรียน
ท่ีไดมาตรฐานสามารถ
ใชประโยชนในการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีหองเรียน
และหองพิเศษเพียงพอ 
-  มีโรงอาหารสําหรับ
นักเรียนและหองประชุม
ในการกิจกรรมตาง ๆ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

47 โครงการกอสรางกําแพง
โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันกลุมมิจฉาชีพ  
ขโมยทรัพยสินของโรงเรียน
เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 

-  กําแพงดานหนาโรงเรียน
กอดวยอิฐบล็อกอัดแรงยาว  
75  เมตร  สูง  2  เมตร ตอดวย
เหล็กตัดแหลม  สูง  30  ซม.  
รวม  150  ตารางเมตร 

- 600,000 -  -  โรงเรียนมีกําแพงกั้น
ยาว  75   เมตร  สูง  2  
เมตร  นักเรียนและ
ทรัพยสินของโรงเรียน
ปลอดภัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



                  
- 333 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

48 โครงการติดต้ังเหล็กดัด
ปลายแบบศรช้ีและโคง
ออกนอกบนขอบกําแพง
โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันขโมยและวัยรุน
ปนกําแพงเขามาในโรงเรียน
ในเวลากลางวันและกลางคืน 

-  ติดต้ังเหล็กดัดบนขอบ
กําแพงปลายแบบศรช้ีข้ึนบน
ปลายแหลมและโคงออกนอก  
สูง  30  ซม.  ยาว  351  ม. 

200,000 - -  -  กําแพงของโรงเรียน
ติดต้ังเหล็กดัดบนขอบ
กําแพงสามารถปองกัน
ขโมยและวัยรุนปนเขา
มาในโรงเรียนได 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



                  
- 334 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

49 โครงการทาสีอาคาร
หองสมุดโรงเรียน
เทศบาล  4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหอาคารหอสมุด
สะอาดมีสีสันสวยงามเพื่อ
สรางบรรยากาศภายใน
โรงเรียน 

-  ทําความสะอาดพื้นผิวเดิม
ท้ังหมดและทาสีแบบเช็ดได
ท้ังหมด 

- - 300,000 -  อาคารหอสมุดสะอาด
มีสีสันสวยงามเปนท่ี
ดึงดูดนักเรียนและ
ชุมชนไดเขามาอาน
หนังสือ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



                  
- 335 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

50 โครงการปรับปรุงหอง
ยิมนาสติก  โรงเรียน
เทศบาล  4   
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหฝกนักเรียนใหมี
ทักษะเพิ่มข้ึน 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

ปรับปรุงพ้ืนหอง จํานวน 1 หอง  
รายละเอียด  ดังนี ้
-  หองขนาด  6x8  ม. 
-  ปูพ้ืนดวยฟองน้ําหุมหนังหนา  
10  ซม.  ฝาผนังรองหองบุ
ฟองน้ําอุมหนังหนา 10  ซม.  
สูง  1  ม. 
-  ติดตั้งเหล็กดัดท่ีหนาคาง 
190x170  ซม.  ซม.  ขนาด  3  
บาน  จํานวน  3  ชุดติดตั้งประตู
เหล็กยืด  ขนาด  190x240  ซม.  
จํานวน  1  บาน 
-  ทาสีแบบเช็ดไดท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 700,000  -  หองยิมนาสติก  
จํานวน  1  หอง  ท่ีปูพื้น
ดวยฟองน้ํา  หุมหนัง
หนา  10  ซม.  ใชฝก
นักเรียนใหมีทักษะ
สูงข้ึน  และมีความ
ปลอดภัยสูง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
  (วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



                  
- 336 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

51 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล  5  
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีสถานท่ี
รับประทานอาหารของ
นักเรียนอยางเพียงพอ 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีทํากิจกรรม
เนื่องในโอกาสตาง ๆ  ของ
นักเรียน 
-  เพื่อเปนสถานท่ีประชุม
นักเรียน  และผูปกครอง 

กอสรางอาคารอเนกประสงค  
3  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง  
ประกอบดวย 
-  ช้ัน  1  จัดทําเปนโรงอาหาร 
-  ช้ัน 2 จัดทําเปนหองประชุม 
-  ช้ัน  3  หองเก็บอุปกรณ  
สื่อ  การเรียนการสอน 
-  รื้อถอนอาคาร
อเนกประสงคหลังเกา 
-  ติดต้ังระบบไฟฟาภายใน 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
หองประชุม 
-  มีหองน้ําภายใน 

- 8,000,000 - -  มีอาคารอเนกประสงค  
3  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง 
-  มีสถานท่ีรับประทาน
อาหารของนักเรียนอยาง
เพียงพอ 
-  มีสถานท่ีประชุม
นักเรียนและผูปกครอง 
-  มีสถานท่ีทํากิจกรรม
ตาง ๆ  ของนักเรียน
อยางเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



                  
- 337 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

52 โครงการปรับปรุงลาน
กิจกรรมหนาอาคารเรียน   
โรงเรียนเทศบาล  5   
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับพื้นสนามซีเมนต
หนาอาคารเรียน 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนในการทํากิจกรรม 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีทํากิจกรรม
การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

ปรับปรุงพื้นสนามซีเมนต
หนาอาคารเรียน  ขนาดกวาง  
18  เมตร  ยาว  33  เมตร   
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 100,000 -  ภูมิทัศนบริเวณหนา
โรงเรียนมีความสวยงาม 
- มีสถานท่ีทํากิจกรรม
ของนักเรียนท่ีปลอดภัย
และเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



                  
- 338 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

53 โครงการปรับปรุงหลังคา
และฝาเพดาน  โรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 
-  เพื่อความม่ันคงแข็งแรงของ
อาคาร  และปองกันการรั่ว
ของน้ําขณะฝนตก 

ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน
อาคารเรียน  1  รายละเอียด  
ดังนี้ 
-  เปลี่ยนหลังคาใหมท้ังหมด 
-  ซอมแซมโครงสรางไมท่ี
ชํารุดเสียหาย 
-  เปลี่ยนฝาเพดานใหม
ท้ังหมด 
-  ทาสีฝาเพดานใหมท้ังหมด 
-  ปรับปรุงระบบไฟฟา 

700,000 - - -  ไดปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียน  1  ใหมี
ความปลอดภัยกับ
นักเรียน 
-  ไดปองกันน้ํารั่วจาก
ฝนตกและความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน้ําฝน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



                  
- 339 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

54 โครงการกอสราง
ปรับปรุงหองโสตทัศน-
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อขยายหองโสตฯ  ให
เหมาะสมกับการประชุมและ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
-  เพื่อใหเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา
จํานวน  1  หอง  ขนาด   
8x8  ม.  ประกอบดวย 
-  รื้อผนังหองเดิมออกและตอ
เติมกับหองใหม 
-  ปรับปรุงผนังหองตกแตง
ดวยไมอัดสักท้ังหมด 
-  ปรับปรุงฝาเพดานเปนผา
หลุมแบบมีมิติ  พรอมไฟสอง
สวาง 
-  ติดต้ังโคมไฟดาวไลทฝงฝา
เพดาน 
 

- - 450,000 -  มีหองโสตฯท่ีมีขนาด
เหมาะสมกับการประชุม
และทํากิจกรรมตาง ๆ 
-  มีหองโสตฯท่ีมีขนาด
เพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 



                  
- 340 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายใน 
-  ติดต้ังโคมไฟผนัง 
-  ติดต้ังมานบริเวณหนาตาง
และชองแสง 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน  2  ตัว 
-  ติดต้ังตูโชวผลงาน 
-  ปูพรหม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

55 โครงการกอสรางศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใชประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
-  เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรไดกราบไหวบูชายึด
เหนี่ยวจิตใจ 

สรางศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  รายละเอียดดังนี้ 
-  ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  ขนาด  
2.5 x 3.0 ม. 
-  พระพุทธรูปขนาดหนาตัก
กวางไมนอยกวา  29  นิ้ว   

- - 120,000 -  นักเรียนและบุคลากร
มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไวกราบไหวบูชา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

56 โครงการกอสราง 
อางลางหนาและแปรงฟน 
โรงเรียนเทศบาล  5  
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนมีสถานท่ี
ลางหนาและแปรงฟนอยาง
เพียงพอ 
-  เพื่อสุขภาพท่ีดีของนักเรียน
และถูกหลังสุขอนามัย 

กอสรางอางลางหนาและ
แปรงฟนของนักเรียน  
จํานวน  5  จุด  ประกอบดวย 
-  อางคอนกรีต  เสริมเหล็ก 
-  ปูดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
-  ติดต้ังกอกน้ําจุดลุ 4  กอก 

- - 200,000 -  นักเรียนมีอางลางหนา
และแปรงฟนอยาง
เพียงพอ 
-  นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี
และถูกหลักอนามัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

57 โครงการกอสรางสระวาย
น้ําสําหรับนักเรียน
ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล  
5  (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อฝกทักษะการวายน้ําของ
นักเรียนปฐมวัย 
-  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ทักษะการวายน้ํา 

-  กอสรางสระวายน้ํา  ขนาด  
กวาง  3  ม.  ยาว 6  ม. ลึก  
0.80  ม.  พรอมระบบเปลี่ยน
ถายน้ํา 

- - 150,000 -  มีสระวายน้ําสําหรับ
นักเรียนปฐมวัยไดฝก
ทักษะการวายน้ํา 
-  นักเรียนปฐมวัยได
พัฒนากลามเนื้อเล็กและ
กลามเนื้อใหญตามวัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

58 โครงการปรับปรุงหลังคา
คลุมบันไดโรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปองกันน้ํารั่วขณะ 
ฝนตก 
-  เพื่อปองกันอันตรายใหกับ
นักเรียนขณะฝนตก 

ปรับปรุงหลังคาคลุมบันได
อาคารเรียน  1  ประกอบดวย 
-  ติดต้ังโครงเหล็กสแตนเลส 
-  ปรับปรุงหลังคาใหม
ท้ังหมด 

- - 150,000 -  มีหลังคาปองกันน้ําฝน
รั่วซึม 
-  นักเรียนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

59 โครงการปรับปรุงหอง
ประชาสัมพันธ  โรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 
-  เพื่อการจัดกิจกรรมหนาเสา
ของโรงเรียน 
-  เพื่อจัดกิจกรรมเสียงตาม
สาย 
-  เพื่อฝกทักษะการใชภาษา
ของนักเรียน 

ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ
จํานวน  1  หอง  ขนาดกวาง  
4  ม.  ยาว  8  ม.  
ประกอบดวย 
1.  ติดต้ังเครื่องดูดอากาศ 
2.  ติดต้ังระบบไฟฟา 
3.  ติดต้ังเครื่องเสียงภายใน
และภายนอกอาคารเรียน  
จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-  สายนําสัญญาณ 
 

- - 250,000 -  มีเครื่องเสียงในในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆ  ภายในโรงเรียน 
-  สามารถจัดกิจกรรม
หนาเสาธงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  นักเรียนมีทักษะใน
การจัดรายการเสียงตาม
สาย 
-  นักเรียนมีทักษะใน
การใชภาษา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  Power  Mixer มี Line  
Moldet  ในตัว  70  โวลต  
100  โวลต  300  วัตต  1  
เครื่อง   
-  เครื่องแยกโซลประกาศ  
จํานวน  1  เครื่อง 
-  Line  transformer  ตัวลูก 
-  ลําโพงฮอรน  ขนาด  15  
โวลตใชภายในอาคาร  
จํานวน  6  ตัว 
-  ลําโพงฮอรนขนาด  12  
โวลต  ใชภายนอกอาคาร  
จํานวน  3  ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  อุปกรณควบคุมไฟ  จํานวน  
1  ชุด 
-  เครื่องเลน  CD  
-  หูฟงแบบปดครอบหู  มี
ระบบตัดเสียงรอบขาง  2 ตัว 
-  เครื่องบันทึกเสียงจํานวน  1  
เครื่อง 
-  Rax  ขนาด  15  U  
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมตํ่ากวา  25,000  บีทียู  
จํานวน  1  เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

60 โครงการปรับปรุงหอง
ดนตรี  โรงเรียนเทศบาล  
5  (วัดควนขัน) 

-  เพื่อใหมีหองดนตรีสําหรับ
นักเรียนไดฝกซอมดนตรี 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บเครื่อง
ดนตรีท่ีเหมาะสม 
-  เพื่อใหหองเรียนวิชาดนตรี
ท่ีเหมาะสม 

ปรับปรุงหองเรียนเปนหอง
ฝกซอมดนตรี  จํานวน  1  
หอง  ขนาดกวาง  8  เมตร  
ยาว 8  เมตร  รายละเอียดดังนี ้
-  เปลี่ยนหนาตางเปนกระจก
บานเลื่อน 
-  เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 
-  เปลี่ยนฝาเพดานใหม 
-  เปลี่ยนปรับปรุงฝาผนังใหม
ท้ังหมด 
-  ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายใน 

- - 300,000 -  มีหองฝกซอมดนตรีท่ี
เหมาะสม 
-  มีสถานท่ีเก็บเครื่อง
ดนตรีไดอยางเปน
ระเบียบ  สวยงาม 
-  มีหองเรียนวิชาดนตรี
ท่ีเหมาะสม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  เปลี่ยนไฟฟาสองสวางเปน
ฝงผาเพดาน 
-  ทาสีภายในใหมท้ังหมด 
-  เปลี่ยนกระดานเปน
กระดานไวทบอรด 
-  ติดต้ังเหล็กดัด  ประตู
หนาตาง  และชองแสง 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 25,000  BTU  และ  
35,000 BTU 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

61 โครงการจัดสรางหอพระ 
โรงเรียนเทศบาล  5   
(วัดควนขัน) 

-  เพื่อใหนักเรียนได
สักการะบูชา 
-  เพื่อเปนศิริมงคลแก
บุคลากรของโรงเรียน 
- เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว  
จิตใจ  และดํารงไวซึ่งศาสนา 
-  เพื่อเปนเครื่องเตือนใจ
นักเรียนดานคุณธรรม  
จริยธรรม  

สรางหอพระ  จํานวน  1  หลัง  
ประกอบดวย 
-  หอพระขนาดกวา  3  ม.  
ยาว  4  ม. 
-  หลังคาจั่วทรงไทย  ปูดวย
กระเบ้ืองเคลือบ 
-  มีผนังกั้น  3  ดาน 
-  พื้นปูดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
-  ฐานพระยกสูงจากพื้น 1  ม. 
-  พระพุทธรูป  หนาตักกวาง
ไมนอยกวา  30  นิ้ว 
 
 

- - 200,000 -  นักเรียน  ครู  
ผูปกครอง  ได
สักการะบูชา 
-  เปนเครื่องยึดเหนี่ยว  
จิตใจและดํารงไวซึ่ง
ศาสนา 
-  นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม   

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

62 โครงการปรับปรุงหอง
ธุรการ  ทะเบียนและ
วัดผล  โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปรับปรุงหองธุรการ
ทะเบียนและวัดผลใหเปน
สัดสวนเหมาะในการทํางาน 

-  ปรับปรุงหองเรียนจํานวน  
1  หอง  ขนาดกวาง  8x10  
เมตร  รายละเอียด  ดังนี ้
1.  จัดทําเคานเตอรดวย
อลูมิเนียม - กระจก  1 
เคานเตอรเทาขนาดความยาว
หอง 
2.  กั้นหองดวยอลูมีเนียมหลัง
เคานเตอรเปน  2  หอง 

- 15,000 - -  ทําใหหองธุรการ  
หองทะเบียนและวัดผล
มีสภาพนาอยู  มีความ
สะดวกสบายในการ
ทํางาน 
-  หองธุรการ  ทะเบียน
และวัดผลมีมาตรฐาน
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

63 โครงการปรับปรุงหอง
ผูบริหาร  โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยภิรม) 

-  เพื่อปรับปรุงหองผูบริหาร
ใหเปนสัดสวน  บรรยากาศท่ี
ดีมีความสะดวกสบาย
เหมาะสมในการทํางาน 

-  ปรับปรุงหองผูบริหาร
ขนาดกวาง  8 x 10  เมตร 
รายละเอียดดังนี้ 
1.  กั้นหองดวยอลูมิเนียมและ
กระจกเปน  3  หอง 
2.  ติดต้ังประตูบานเลื่อนดวย
กระจกท้ัง  3  หอง 

- 20,000 - -  ทําใหหองผูบริหาร
โรงเรียนมีสภาพนาอยู
บรรยากาศดี  มีความ
สะดวกสบายในการ
ทํางาน 
-  หองผูบริหารมี
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

64 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน  ปลูกหญาบริเวณ
สนามดินดานบน 

-  เพื่อใหสถานท่ีเปนพื้นท่ีสี
เขียว 
-  เพื่อใชฝกซอมกีฬาฟุตบอล 

-  ปรับปรุงปลูกหญามาเลใน
พื้นท่ี  5,400  ตารางเมตร 

- - 300,000 -  นักเรียนสามารถออก
กําลังกายได 
-  เปนสถานท่ีสําหรับ
ฝกซอมกีฬาฟุตบอล 
-  โรงเรียนไดมีพื้นท่ีสี
เขียว 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

65 โครงการกอสรางเพิ่มเติม
หลังคาสนามเด็กเลน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อใหนักเรียนอนุบาล
สามารถทํากิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกฤดูกาล 

- กอสรางหลังคาเหล็ก  (เม็ด
เต้ินซีส  ขนาด  10x30  เมตร  
ความสูง  5  เมตร) 

- 400,000 - นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โรงเรียนเทศบาล  6  
(วัดตันตยาภิรม)  
สามารถทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

66 โครงการกอสรางอางลาง
หนาและแปรงฟนของ
นักเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  นักเรียนไดมีอางลางหนา
สําหรับแปรงฟนและลางหนา
อยางเพียงพอ 
-  เปนกอกน้ําด่ืมแกนักเรียน
โดยท่ัวไป 

-  กอสรางอางลางหนา 
ค.ส.ล.  กวาง  0.50  เมตร  สูง
ประมาณ  0.50  เมตร  ความ
ยาวประมาณ  22.00  เมตร  ปู
กระเบ้ืองเคลือบ 

86,000 - - -  นักเรียนไดมีอางลาง
หนา  แปรงฟนเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

67 โครงการจัดสราง 
สนาม เปตอง  และสนาม
เซปคตะกรอ   
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยภิรม) 

-  เพื่อจัดสรางสนามเปตอง
และสนามเซปคตะกรอ  ให
ไดมาตรฐาน  รองรับการเรียน
การสอน  วิชาพลศึกษา  และ
การฝกซอมเพื่อการแขงขันใน
รายการตาง ๆ 

-  สนามเปตอง  ขนาด
มาตรฐาน  4x15  เมตร  
จํานวน  3  สนาม  พรอมเสา
ไฟ  3  ตน  และปายคะแนน 3  
ชุด  ราคาสนามละ  15,000  
บาท 
-  พื้นสนามเซปคตะกรอ  
จํานวน  1  ผืน  และเสาตาขาย  
1  คู  ราคา  350,000   

- 395,000 - -  โรงเรียนมีสนาม      
เปตองและสนามเซปค
ตะกรอท่ีไดมาตรฐาน 
-  สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
-  นักกีฬาเปตองและ
นักกีฬาเซปคตะกรอได
ใชสนามในการฝกซอม
และสามารถจัดการ
แขงขันในรายการตาง ๆ  
ได 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

68 โครงการกอสราง  
หองน้ํา  หองสวม  
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  มีหองน้ํา - หองสวม  
สําหรับนักเรียนชาย , หญิง  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
-  มีหองน้ํา  หองสวม  
สําหรับใหบริการสําหรับครู  
นักเรียนบุคลากรอื่นใน
โรงเรียน  เพียงพอตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวง 
-  มีหองน้ํา  หองสวม  
สําหรับใหบริการแกชุมชน 

 กอสรางหองน้ํา  หองสวม  
จํานวน  10  ท่ี 
-  เปนสวมซึมขนาดมาตรฐาน 
-  มีถึงใสน้ําชําระลางติดฝา
ผนัง 
-  กอกน้ําฝงฝาผนัง  1  หัว 
-  มีชองระบายอากาศ 
-  มีชองระบายอากาศ 
-  ไฟติดเพดานพรอมสวิตช
ปด/เปดหองละ  1  ชุด 
-  พื้นหองปูดวยกระเบ้ือง
ขนาด  6x6 นิ้ว   

700,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - -  โรงเรียนมีหองน้ํา/
หองสวมเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 
-  มีหองน้ํา/หองสวม 
เพียงพอ  ถูกสุขลักษณะ
ตามเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวง 
-  มีหองน้ํา / หองสวม
สําหรับใหบริการแก
ชุมชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 358 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

69 โครงการกอสราง 
อาคารเรียน  4/12  
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหมีหองเรียนเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมกลุมอยางเพียงพอ
สําหรับนักเรียนระดับ  ช้ัน  
มัธยมศึกษา 
-  เพื่อจัดหองเรียนพิเศษ
สําหรับกลุมสนใจ  หอง
บริการงานดานวิชาการ   
หองคอมพิวเตอรและอื่น ๆ   
ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

-  กอสรางอาคารเรียน  คสล. 
4  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง   
(ตามแบบมาตรฐาน  สน.สท. 
4/12  พรอมครุภัณฑ) 

14,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

  -  โรงเรียนมีอาคารเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชประโยชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนมีหองเรียน
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6   
(วัดตันตยภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 359 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

70 โครงการปรับปรุง 
บอเลี้ยงปลาโรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะคัน
บอเลี้ยงปลาพังทลาย 
-  เพื่อเก็บกักน้ําไวใชใน
การเกษตรของโรงเรียน 
-  ใชเปนแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน 

-  ขอบบอเลี้ยงปลามีการเรียง
หินปองกันน้ํากัดเซาะรอบบอ
เลี้ยงปลา  ท้ัง  4  ดาน  พื้นท่ี  
1,287  ตารางเมตร 
-  มีน้ําเก็บไวใชในการเกษตร
ของโรงเรียนตลอดป 

- - 700,000 -  บอเลี้ยงปลามีสภาพท่ี
เหมาะสมปลอดภัย 
-  มีน้ําใชในการเกษตร
ไดสะดวก 
-  มีแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนเพิ่มเติม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 360 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

71 โครงการกอสราง 
โรงเพาะชํา  โรงเรียน
เทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใชเปนท่ีเก็บรักษาพัก
ฟนไมดอกไมประดับของ
โรงเรียน 
-  เพื่อใชเปนท่ีฝกปฏิบัติใน
การเรียนการสอนตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กอสรางโรงเพาะชําขนาด
กวาง  8  เมตร  ยาว  12  เมตร  
โครงสรางอาคารชองลาง 
กออิฐฉาบผิวเรียบ  ชองบน
เปนโครงเหล็กฉาบสังกะสี
และลวดตาขายพื้นปูดวย
บล็อกคอนกรีตสําเร็จรูป  
พรอมท้ังติดต้ังระบบน้ํา
ภายใน  โรงเพาะชํา   
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง) 

300,000 - - -  โรงเรียนมีเรือนเพาะ
ชําท่ีเหมาะสมสําหรับ
เก็บเพาะพันธและรักษา
ไมดอกไมประดับของ
โรงเรียน  รวมถึงมีแหลง
ศึกษาเรียนรูท่ีเปน
ธรรมชาติ  สําหรับใชใน
การเรียนรูและประกอบ
กิจกรรมของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-   ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 361 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

72 โครงการกอสรางบาน 
พักครู  โรงเรียนเทศบาล  
6  (วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใชเปนบานพักสําหรับ
พนักงานครูเทศบาลท่ีอยูตาง
อําเภอ  ตางจังหวัด 
-  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
สําหรับพนักงานครูเทศบาล 

-  บานแฝดจํานวน  1  หลัง  
โครงสรางท้ังหมดเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันลาง
ประกอบดวยท่ีจอดรถ
หองรับแขก  หองครัว  หอง
อาคาร  หองน้ํา  หองสวม  
ช้ันบนประกอบดวยหองนอน  
2  หอง  หองน้ํา  หองสวม  
พื้นท่ีใชสอยของอาคาร   
ไมนอยกวา  228  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ตรัง) 

- - 2,000,000 -  โรงเรียนมีบานพัก
สําหรับพนักงานครู
เทศบาล 
-  พนักงานครูเทศบาลท่ี
อยูอาศัยในบานพักได
ชวยดูแลทรัพยสินของ
ทางราชการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 362 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

73 โครงการจัดสวนวรรณคดี 
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหนักเรียนไดทราบ
และรูจักพันธุไมในวรรณคดี 
-  เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูและ
ประกอบกิจกรรมของ
นักเรียนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  พันธุไมตาง ๆ  ท่ีมีช่ืออยูใน
วรรณคดีไทย 
-  กอสรางเกาะกลางของสระ
น้ําและศาลาริมสระน้ํา  2  
หลัง 
-  กอสรางรูปปนตัวละคร  
(พระอภัยมณี/ผีเสื้อสมุทร/ 
สุดสาคร/นางเงือก/ชีเปลือย) 
-  ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ 
สระน้ํา 

- - 900,000  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 363 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  กอสรางสะพานเช่ือม
ระหวางขอบสระกับเกาะ
กลางน้ํา 

- - 900,000 -  โรงเรียนมีสวนวรรคดี
ท่ีรวบรวมพันธุไมใน
วรรคดีไทยและใชเปน
แหลงศึกษาเรียนรูท่ีเปน
ธรรมชาติ  สําหรับใชใน
การเรียนรูและประกอบ
กิจกรรมของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 364 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

74 โครงการกอสรางรั้ว
โรงเรียนและปรับภูมิทัศน
บริเวณรอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน
เทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปรับบริเวณรอบอาคาร
ใหสถานท่ีรมรื่นสวยงาม  
เปนท่ีพักผอนและสนามเลน
ของนักเรียนปฐมวัย 

-  จัดทํารั้วตามแบบแปลน 
-  จัดปลูกไมดอกไมประดับ 
รอบอาคารเรียน 
-  ปลูกไมเพื่อรมรื่น 
-  จัดสถานท่ีพักผอนของ
นักเรียน 

250,000 - - -  รอบบริเวณอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ
สวยงามรมรื่น  นักเรียน
ผูปกครองมีสถานท่ี
พักผอน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 365 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

75 โครงการกอสรางเวที
กลางแจงในลานตะแบก
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความม่ันใจ  กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ช่ืนชม  รวมกิจกรรมและ 
มีผลงานดานการแสดง 

- กอสรางเวทีคอนกรีตขนาด  
กวาง  6  เมตร  ยาว  4  เมตร  
สูง  3  เมตร ยกพื้นสูง 1  เมตร  
พรอมหลังคา 

- 35,000 - นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมท่ี
พึงประสงค 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 366 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

76 โครงการปรับปรุง 
หองโสตทัศนศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-  เพื่อใชในกิจกรรมการ
ประชุมครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  เพื่อใชเปนสถานท่ีเสนอ
ผลงานในการประกันคุณภาพ
และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
-  เพื่อใหมีหองท่ีเหมาะสมกับ
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

-  ปรับปรุงหองโสตทัศน-
ศึกษา  ขนาดพื้นท่ีประมาณ  
120  เมตร 
-  เปลี่ยนบานประตูทางเขา
เปนบานประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียมแบบผลักบานเด่ียว  
จํานวน  2  บาน 
-  ติดต้ังบานประตูดานหลัง
หองโสตทัศนศึกษาเปนบาน
ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม  
แบบบานเลื่อน  1  บาน 
-  เปลี่ยนหนาตางทุกบานเปน
กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบ 

- - 600,000 -  มีหองโสตทัศนศึกษา  
จํานวน  1  หอง  ใชใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
-  มีหองประชุมสําหรับ
ครูและคณะกรรมการ 
-  มีหองมาตรฐานท่ีใช
เสนอผลงานในการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
-  มีหองท่ีใชใน
การศึกษาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   บานเลื่อน 
-  ติดต้ังดวงไฟฟาชนิดฝาผา
เพดาน 
-  ติดต้ังระบบไฟฟาและแสง
สวางภายในท้ังหมด 
-  ติดต้ังมานปรับแสง  บาน
ประตู  หนาตางทุกบาน 
-  ติดฝาเพดานยิบซัมบอรด
ฉาบรอบเรียบโครงสราง
เหล็กฉาบสังกะสี 
-  ติดต้ังจุดเครื่องเสียงพรอม
อุปกรณครบชุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

77 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการทางภาษา 
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหหองปฏิบัติการทาง
ภาษาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหนักเรียนไดใช
อุปกรณปฏิบัติการทางภาษา
ไดท่ัวถึงและเพียงพอกับ
นักเรียน 

-  ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ทางภาษา  จํานวน  2  หอง  
พื้นท่ีประมาณ  90  ตาราง
เมตร 
-  เปลี่ยนบานประตูทางเขา
เปนบานประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียมแบบผลักบานเด่ียว 
-  เปลี่ยนหนาตางทุกบานเปน
กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบ
บานเลื่อน 
-  ปรับปรุงพื้นโดยปูกระเบ้ือง
เซรามิค 
 

- - 200,000 -  โรงเรียนมี
หองปฏิบัติการทางภาษา
ท่ีเหมาะสมทันสมัย  เอื้อ
ตอการเรียนรูและ
สะดวกตอการใชงาน
ของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  ติดต้ังระบบไฟฟาและแสง
สวางภายในท้ังหมด 
-  ทาสีภายในใหมท้ังหมด 
-  ติดต้ังมานปรับแสง  ประตู
หนาตางทุกบาน 
-  ติดต้ังเพดานยิบซัมบอรด
ฉาบโครงรางเหล็กฉาบ
สังกะสี 
-  ปรับปรุง / ซอมแซมชุด
ปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน 
90  ชุด  พรอมชุดควบคุม
รายการสอนและโตะบูชา
ผูเรียน  พรอมเกาอี ้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณประกอบการใชงาน
พรอมท้ังเดินสาย  
INTERNET  เพื่อเช่ือมตอใน
การใชงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

78 โครงการปรับปรุงอาคาร
พลศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล  6   
(วัดตันตยาภริม) 

-  เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารโรง
พลศึกษาจากพื้นซีเมนตเปน
พื้นยาง 
-  เพื่อปรับปรุงพื้นเวทีอาคาร
โรงพลศึกษาจากพื้นไมเปน
พื้นซีเมนตปูกระเบ้ือง 
-  เพื่อปรับปรุงช้ันลอยอาคาร
พลศึกษาเปนหองพักนักกีฬา 

-  ปรับพ้ืนสนามอาคารพลศึกษา
เปนพ้ืนยางสําหรับใชเปนสนาม
วอลเลยบอล  และสนามตะกรอ
ขนาดประมาณ 770 ตารางเมตร  
-  พ้ืนเวทีซีเมนตปูกระเบ้ือง
ขนาดประมาณ  70  ตารางเมตร  
สําหรับการประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ 
-  หองพักนักกีฬา  2  หอง  พ้ืน
ปูกระเบ้ือง  พรอมติดตั้งไฟฟา  
ขนาด  20x3.5x4 เมตร -  เปล่ียน
ประตูเหล็กมวนเปนกออิฐชอง
ลม  จํานวน  14  ชอง  ขนาด
รวมประมาณ  230  ตารางเมตร 

- - 1,000,000 -  โรงเรียนมีอาคารพล
ศึกษาท่ีไดมาตรฐาน
เหมาะสมสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การ
แขงขันกีฬา  มีเวทีท่ี
ถาวรแข็งแรงและมี
หองพักสําหรับนักกีฬาท่ี
ถูกตองปลอดภัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

79 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน  1 , อาคาร
เรียน 4  และอาคารเรียน 5   
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสรางความสวยงาม
ใหกับอาคารสถานท่ี 

-  ปรับปรุงทาสีภายนอก
ภายใน  อาคารเรียน 1  พื้นท่ี  
ประมาณ  1,300  ตารางเมตร 
-  ปรับปรุงทาสีภายนอก  
ภายใน  อาคารเรียน  4  พนท่ี
ประมาณ  2,500  ตารางเมตร 
-  ปรับปรุงทาสีภายนอก
ภายใน  อาคารเรียน  5  พื้นท่ี
ประมาณ  2,500  ตารางเมตร 

- 700,000 - -  อาคารเรียนมีความ
สวยงาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

80 โครงการสวนพุทธธรรม
โรงเรียนเทศบาล  6     
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
เรียนรูพระธรรม  คําสอนของ
ทานพุทธทาส 
-  เพื่อเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจของนักเรียนในเวลา
วาง 

จัดใหมีสวนพุทธธรรม
ประกอบดวย 
-  ศาลาหนังสือทําดวยไมไผ
กวาง  2.0  เมตร  ยาว  2.0  
เมตร  จํานวน  4  หลัง 
-  สวนหยอมไมดอกไม
ประดับ 
-  ปายคําสอนของทานพุทธ
ทาส 
-  ภาพถายทานพุทธทาส 

- 70,000 - -  มีสวนพุทธธรรม 1  
แหง 
-  นักเรียนไดศึกษา
คนควานอกหองเรียน 
-  นักเรียนไดมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจและได
ความรู 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 374 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

81 โครงการจัดทําปายนิเทศ
เสริมความรูประจํากลุม
สาระกลุมการเรียนรู 

-  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรู ท้ังในและนอก
โรงเรียนใหแก นักเรียน 
ผูปกครอง ครู ฯลฯ 

-  จัดทําปายนิเทศขนาด 1.20 
x 2.40  เมตร  พรอมกุญแจ
จํานวน  10  ปาย 

- 150,000 - -  มีปายนิเทศเพื่อให
นักเรียน  ผูปกครอง  
และบุคคลท่ัวไป  ได
รับรูขาวสารตาง ๆ  ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 375 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

82 โครงการโรงเรียนแหง
การเรียนรู  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช 
-  เพื่อเปนศูนยสาธิตการ
เรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.จัดต้ังศูนยสาธิตการเรียนรู
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบดวย 
-  แปลงสาธิตไรนาสวนผสม 
-  แปลงสาธิตพืชผักสวนครัว 
-  การปลูกพืชไรดิน 
-  การเลี้ยงสัตว 
-  ภูมิปญญาทองถิ่น 
-  การเพาะเห็ด 
2.กอสรางโรงเรือน  1 หลัง  
กวาง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร 

- - 900,000 -  โรงเรียนมีศูนยสาธิต
การเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  นักเรียนเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 376 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

83 โครงการกอสรางกําแพง
โรงเรียนเทศบาล  7   
(วัดประสิทธิชัย) 

-  เพื่อทดแทนกําแพงเดิมท่ีพัง
และนักเรียนมีความปลอดภัย
สะดวกตอการดูแลนักเรียน
ทรัพยสินของโรงเรียน 

กอสรางกําแพงรั้ว 
ทิศตะวันออกยาว 86.50  ม.   
ทิศเหนือยาว  87  ม. กอสราง
เปนกําแพงคอนกรีตทึบมี
ความสูง  3  เมตร  สรางดวย
อิฐบล็อก  ฉาบผิวปูนพรอม
ทาส ี

- - 700,000 -  โรงเรียนมีกําแพง
ทดแทนเดิมท่ีพังและ
สรางความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนทรัพยสิน
ของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.7 
(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 377 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

84 โครงการกอสรางปายช่ือ
โรงเรียนเทศบาล  7 
(วัดประสิทธิชัย) 

-  เนื่องจากโรงเรียนยังไมมี
ปายช่ือโรงเรียนท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม 

-  กอสรางปายช่ือโรงเรียน  
จํานวน  1  ปาย  ขนาด  
3.50x9.00  ม.  โครงสราง 
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตัวอักษรสแตนเลสสีทองคํา  
โรงเรียนเทศบาล  7   
(วัดประสิทธิชัย)   เทศบาล
นครตรังความสูง  0.25  ม.  
ตราสัญลักษณเทศบาลนคร
ตรัง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง      
0.50  ม. 

100,000 - - -  โรงเรียนมีปายช่ือท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.7 
(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 378 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

85 โครงการปรับปรุง
หองสมุดของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใชหองสมุดเปนแหลง
เรียนรูท่ีเด็กสามารถเขามา
ศึกษาคนควาไดตลอดเวลา 
-  เพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กเล็ก
ไดใชหองสมุดมากข้ึน 

ปรับปรุงหองสมุดเทศบาล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
-  ติดต้ังมูลี่ขนาด  140x165  
จํานวน  8  ชุด 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
จํานวน  4  ชุด 

240,000 - - -  หองสมุดเปนท่ีเด็กเล็ก
เขามาใชบริการมากข้ึน 
-  มีหนังสือและสื่อไว
บริการอยางเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 379 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

86 โครงการปรับปรุงหอง
ผูบริหารและหองฝาย
วิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อปรับปรุงหองผูบริหาร
(หัวหนาศูนยฯ)  และหองฝาย
วิชาการ  ใหมีสภาพนาอยูมี
บรรยากาศท่ีดีมีความ
สะดวกสบายเหมาะสมในการ
ทํางาน 

-  ปรับปรุงหองผูบริหารและ
หองฝายวิชาการ  ดังนี ้
-  ติดต้ังมูลี่ประตู  ขนาด  
110x195  ซม.  จํานวน 1  ชุด 
มานปรับแสงขนาด  340x150  
ซม.  จํานวน  1  ชุด  มานปรับ
แสงขนาด  270x150  ซม.  
จํานวน  1  ชุด 

- 15,000 - - ทําใหหองผูบริหารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มี
สภาพนาอยูบรรยากาศดี
มีความสะดวกสบายใน
การทํางาน 
-  หองผูบริหารมี
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 
-  หองผูบริหารเปน
สถานท่ีตอนรับ
ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและแขกผูมี
เกียรติ 

-  สํานักการศึกษา 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 380 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

87 โครงการกอสราง 
ศูนยการเรียนรูในภูมิภาค
จังหวัดตรังเพือ่การพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

-  เพื่อพัฒนาพื้นท่ีใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนของ
เทศบาลนครตรัง 
-  เปนผูนําดานสิ่งแวดลอม
ระดับนานาชาติ  โดยนํา
แนวคิดดานการอนุรักษ
พลังงานดานสิ่งแวดลอม  
ตลอดจนการนําทรัพยากรท่ีมี
อยูมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามแนว Ecology  
สรางมูลคาเพิ่มและเปน
ตัวอยางใหกับประชาชนใน
ภาพรวม 

กอสรางศูนยการเรียนรู   
มีเนื้อท่ีประมาณ  48,000  
ตารางเมตร 
รายละเอียด ดังนี้  คือ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน 
-  พื้นท่ีจอดรถยนต
จักรยานยนตทางเดินระดับ
ดินเดิม  ทางจักรยานและรถ
ขนสงดวยพลังงานสะอาด 
-  บริเวณพุทธมณฑล 
-  ศูนยออกกําลังกาย 
-  พื้นท่ีจัดแสดงสินคาจัด
กิจกรรม 

850,000,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

- - -  เปนตนแบบโครงการ
ระดับโลกดาน 
Ecological  Approach 
-  พื้นท่ีสําหรับการ
พักผอน  การเรียนรูการ
ออกกําลังกายของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังและ
นักทองเท่ียว 
-  เปนแหลงทองเท่ียว
ของภูมิภาคเอเซีย
ประเทศไทยและจังหวัด
ตรัง 

-  สํานักการศึกษา 
-  องคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง 
-  หนวยงานอื่น ๆ  
ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



                  
- 381 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  หองน้ําสาธารณะ 
-  อาคารศูนยประชุมถายทอด
เทคโนโลยี 
- ศูนยใหบริการทองเท่ียว 
-  หอชมทัศนียภาพเมืองตรัง 
-  อาคารเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
-  พื้นท่ีหอเกียรติยศ 
-  พื้นท่ีแสดงและสาธิตการ
บริหารจัดการขยะ 
-  พิพิธภัณฑ 
- วัสดุตกแตงประจําหอง
ตางๆ 

   - เพิ่มพื้นท่ีใชงานและ
เปนการบริหารจัดการ
อยางครบวงจร 
-  ลดงบประมาณ
คาใชจายในการบริหาร
จัดการคาสาธารณูปโภค
และเพิ่มรายไดใหแก
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6.  ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศการเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1   แนวทางการพัฒนา  ปร ับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

88 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสนามกีฬา 
ทุงแจง  (ถายโอน) 

-  เพื่อใหสนามกีฬาท่ีไดรับ
การถายโอนอยูในสภาพ
เรียบรอยและสามารถ
ใหบริการประชาชนได 
-  เพื่อใชเปนท่ีพักผอนหยอน
ใจและออกกําลังกายของ
เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล 

ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
ทุงแจงทุกประเภท ท่ีไดรับ
การถายโอนใหอยูในสภาพ
เรียบรอย 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

- สนามกีฬาทุงแจง  
ทุกประเภท ไดรับการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพ
พรอมใหบริการแกเด็ก
และเยาวชน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 89 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
การแพทยของ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
   
  
  

1.เพื่อใหมีอุปกรณ
สําหรับใชในการทํา
หัตถการทางการแพทย 
 
 
2.เพื่อใหมีอุปกรณ
สําหรับนึ่งฆาเช้ือวัสดุ
ทางการแพทยให
เพียงพอตอผูมารับ
บริการท่ีเพิ่มจํานวน
มากข้ึน 

1. โคมไฟตรวจโรคท่ัวไปใหแสงสวางไมนอย
กวา 13000 Lux    มีแกนยาวไมนอยกวา  70 ซม. 
สามารถปรับตรง-โคงไดฐานของโคมไฟมีลอ 5 
ลอ เคลื่อนยายไดสะดวก จํานวน 1 ตัว   
 
2. เครื่องนึ่งฆาเช้ือโรค  หองนึ่งทําจากแสตนเลส  
ขนาดความจุไมตํ่ากวา 40 ลิตร เสนรับรองความ 

18,500 
 
 
 
 

98,000 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1. ผูรับบริการไดรับการ
ทําหัตถการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
2. มีอุปกรณการแพทยท่ี
ผานการนึ่งฆาเช้ือ 
เพียงพอตอผูมารับ
บริการท่ีศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 3 
  
 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

3.เพื่อเปนเครื่องฉาย
แสงในทางทันตกรรม
ใชไดกับการอุดวัสดุท่ีมี
สีเหมือนฟนและใชกับ
วัสดุเคลือบหลุมรองฟน
ในคลีนิกทันตกรรม
ศูนยบริการสาธารณสุข  
2 

3. เครื่องฉายแสง 1 เครื่อง คุณลักษณะ 
- เปนเครื่องฉายแสงชนิดไรสายโดยปลายดาม
ของเครื่องไมมีสายไฟ 
- แหลงกําเนิดแสงเปนหลอด LED 5 วัตต 
- แทงนําแสงขนาด  0.8  มิลลิเมตร ความเขมแสง   
800  มิลลิวัตต / ตารางเซนติเมตร 
 - แทงนําแสงขนาด 0.45  มิลลิเมตร ความเขม
แสงมากกวา  1,300  มิลลิวัตต / ตารางเซนติเมตร 
- มีความยาวของคลื่นแสง 440 – 480  มิลลิเมตร 
- แบตเตอรรี่สามารถใชได 160  ครั้ง / 20 วินาที 
- มีแทนสําหรับชารจไฟและบอกสถานะเม่ือไฟ
เต็มแลว 
- มีสวิตซสําหรับเปด – ปดอยูท่ีดามของเครื่อง 

36,000 - - - ทําใหวัสดุอุดสีเหมือน
ฟนมีความแข็งในงาน
อุดฟน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

4.เพื่อใชกรอฟนท่ีมีรอย
ผุใหเปนรูปรางสําหรับ
อุดฟน, ใชรื้อวัสดุอุด
ฟนและใชตกแตงฟน
เม่ืออุดเสร็จแลว 
 

4.  ดามกรอฟนแบบเร็ว คุณลักษณะ 
 - เปนอุปกรณกรอฟนชนิดลูกปนมีขนาดของหัว  
11.5  มิลลิเมตร 
- มีความเร็วรอบ 360,000 รอบ  มีกําลัง  20  วัตต    
  น้ําหนักไมเกิน 46 กรัม  เสียงดัง  57 เดซิเบล 
- มีระบบกดปุมสําหรับเปลี่ยนหัวกรอ 
- มีวงแหวนเช่ือมขอตออยูบริเวณปลายหัวกรอ
เร็วสวนทาย   เปนสเปรยน้ํา 5 ทิศทาง 
- สามารถนําเขาเครื่องออโตเครปท่ีอุณหภูมิ   
135  องศาเซลเซียลได 
- สามารถปรับแรงดันลมท่ีดามหัวกรอไดต้ังแต 
3+-0.3 บาร เพื่อใหเหมาะสมกับแรงดันลมท่ียูนิต 

22,000   - - - สามารถบูรณะฟนท่ีผุ
ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

90 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา 
และเผยแพรของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. เพื่อใชบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ 
ในการดําเนินงาน และจัดเก็บเปน 
หลักฐาน/ขอมูลของศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
  
  
  
  
  
  
  

1. กลองถายรูปดิจิตอล  ระบบ 
อัตโนมัติ  ความละเอียดไมนอย 
กวา  8 ลานพิกเซล พรอม
อุปกรณการใชงานครบชุด  
จํานวน 1 ตัว 
  
  
  
  
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
( บาท) 

2554 
( บาท) 

2555 
( บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

  2. เพื่อใชเปนอุปกรณสําหรับ
หองประชุม (อาคารตอเติม) 
 
 

  

2. จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
จํานวน  10   รายการ 
  2.1  เครื่องโปรเจคเตอร  ความสวาง 
2600 แอนซิลูเมน จํานวน 1 เครื่อง 
 2.2 จอรับภาพ ระบบมอเตอรไฟฟา มี
รีโมทไรสาย ขนาด 72นิ้ว x 96 นิ้ว/ 
120 นิ้ว  ระบบเก็บจอแบบเลื่อนข้ึน 
จํานวน  1 จอ 
  2.3 เครื่องขยายเสียง เพาเวอรมิกเซอร 
300 วัตต  ไลนเอาทพุท 70V – 100 V ใช
ไฟ 220 V 50  Hz 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

85,000 
 

13,000 
 
 
 

8,500 
 

ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการประชุม
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
         6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
( บาท) 

2554 
( บาท) 

2555 
( บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    2.4 ไมโครโฟน แบบมีสาย 600 
โอหม  ความถี่ 50 Hz  - 16000 Hz 
พรอมสาย 15 เมตร จํานวน 2 ชุด  
ชุดละ 1,500.- บาท 
  2.5 ไมลลอย แบบมือถือ ใชแบตเตอรี่  
9 V ความถี่   
40 Hz  - 15000 Hz  ระบบยูเอชเอฟ  
พรอมตัวรับสัญญาณ  ใชไฟ  220 V 50 
Hz ( 1 ชุดมี 2 ตัว)  จํานวน 1 ชุด 
   2.6 ตูลําโพง  6  นิ้ว  180 วัตต   
ไลนเอานพุท  70 V – 100 V   
จํานวน  2  ตู  ตูละ 8,000 บาท 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

3,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 

16,000 
 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
       6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
( บาท) 

2554 
( บาท) 

2555 
( บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     2.7 ตูเหล็กใสเครื่องเสียง 13 ยู 
จํานวน 1 ตู 
    2.8 ขาต้ังไมค  แบบต้ังโตะ  
จํานวน  1 ตัว 
    2.9 ขาต้ังไมค แบบต้ังพื้น  
จํานวน 1 ตัว 
   2.10 เครื่องฉายภาพสามมิติไมตํ่ากวา 
800,000  พิกเซล  จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

6,000 
 

580 
 

700 
 

35,000 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
( บาท) 

2554 
( บาท) 

2555 
( บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

 1. เพื่อใชเปนครุภัณฑสําหรับ
การนําเสนอขอมูลในหอง
ประชุมศูนยบริการ
สาธารณสุข 2  (อาคารตอ
เติม) 

 2. เพื่อใชสําหรับการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลและพิมพ
เอกสารงานดานธุรการ 

  
 
 

  

- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ   
จํานวน 2 ชุด  
รายละเอียด 
   - ไมโครคอมพิวเตอร  1 เครื่อง 
   - เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 
   - โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้,  
โตะวางเครื่องพริ้นเตอร  จํานวน 1 ชุด  
   
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 100,000 
 

1. ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการ
นําเสนอในหองประชุม
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ทําใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

92 
  
  
  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. เพื่อใชสําหรับวางวัสดุ / 
เวชภัณฑ /ยา และอื่นๆ ของ
ศูนยบริการสาธารณสุข  3 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ช้ันวางของ  6  ช้ัน  (รวมท้ัง
ดานบน) ทําดวยเหล็กกลอง 
สามารถถอดประกอบ/เคลื่อนยาย
ได  แตละช้ันรองดวยไมกระดาน
อัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  ขาช้ัน
หุมดวยลูกยาง รายละเอียด ดังนี ้
- ช้ันขนาดกวาง  0.40 ม. x ยาว   
1.2 ม.x  สูง 2 ม.  จํานวน 4 ชุดๆละ 
4,000 บาท รวม 16,000 บาท 
- ช้ันขนาดกวาง  0.80 ม. x ยาว   
1.2 ม.x  สูง 2 ม.  จํานวน 2 ชุดๆละ 
5,000 บาท รวม 10,000 บาท 

- 26,000 -  - ทําใหการจัดเก็บวัสดุ / 
เวชภัณฑ / ยา / อื่นๆ 
เปนหมวดหมูและ 
มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย   
 - สะดวกในการหยิบ 
ใชงาน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 2. เพื่อใชเปนครุภัณฑสําหรับ
หองประชุมศูนยบริการ
สาธารณสุข 2  (อาคารตอเติม) 
 

2. จัดหาครุภัณฑสํานักงานประจําหอง
ประชุม  10  รายการ  ดังนี ้
- พัดลมติดผนัง 16  นิ้ว พรอมติดต้ัง 
   10 เครื่อง  
- โตะประชุมขาพับได ขนาด  
16 X 18  เซนติเมตร  จํานวน 15 ตัว  
- เกาอี้พลาสติก มีพนักพิง 50 ตัว  
- เกาอี้บุนวมมีพนักพิง 100 ตัว  
- มุงลวดหนาตาง ขนาด 155 x 60   
   เซนติเมตร  จํานวน 10 ชุด   
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

12,500 
 

30,000 
 

11,000 
45,000 
4,000 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

- หองประชุมมีความ
พรอม สะดวกตอการใช
งาน ทําใหการประชุม
สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    - มานเวที ขนาด 800 x  290เซนติเมตร 
จํานวน 1 ชุด  และขนาด 800 x 70  
เซนติเมตร จํานวน  1 ชุดพรอมรีโมท
คอนโทรล จํานวน 1 ชุด 
   -  มานพับขนาด 70 x  200 เซนติเมตร  
จํานวน 10 ชุด  
   -  มานจีบขนาด 360 x 170 เซนติเมตร  
จํานวน 2 ชุด  
   - มานจีบขนาด 190 x 170 เซนติเมตร  
จํานวน 4 ชุด  
   - มานปรับแสงขนาด 360 x 220 
เซนติเมตร จํานวน 3  ชุด 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

95,000 
 
 
 

27,000 
 

13,000 
 

15,800 
 

19,404 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3. เพื่อทดแทนของเกาท่ี 
ชํารุด ไมสามารถซอมแซมได 
 
 
 
 
 
4. เพื่อใชสําหรับรับสงเอกสาร
ราชการ 

3. จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4  ตัว 
คุณลักษณะ  
-  มีลอเลื่อน เบาะเปนผาฝาย (สําหรับ
งานธุรการ 1 ตัว งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1  จํานวน 3 ตัว) ราคาตัวละ 
1,500 บาท 
 
4.  จัดซื้อเครื่องโทรสาร สงเอกสารได
ครั้งละ 20 แผน จํานวน 1  เครื่อง 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

6,000 
 
 
 
 
 
 

18,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

-ทําใหเพียงพอกับ 
จํานวนเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- การรับสงเอกสาร
ราชการมีความสะดวก
รวดเร็ว ทันตอเวลา  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานธุรการ 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1  
 
 
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

93 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑงาน
บานงานครัวของ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
  
  
  
  

เพื่อในสําหรับตมน้ํารอน
บริการเครื่องด่ืมสําหรับการ
ประชุมและผูมาศึกษาดูงาน 

- คูลเลอรตมน้ําไฟฟา  ขนาดความจ ุ
ไมนอยกวา 15 ลิตร 

- 9,000 - -ทําใหมีครุภัณฑท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอกับการใชงาน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัตงิานและสถานท่ีชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

94 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพยสินทาง
ราชการ เพื่อใหสถานท่ี
มีความเหมาะสมแก
การใหบริการ   

1. ปรับปรุงอาคาร ดังนี้ 
- เปลี่ยนบานหนาตาง จากน.1 เปนบานเปด จํานวน  2ชุด    
- เปลี่ยนประตู ป.2 เปนประตูกระจก ชนิดบานเปดคู  
จํานวน 2 ชุด 
- เปลี่ยนประตู ป.1 เปนประตูกระจกกรอบบานอลูมิเนียม  
จํานวน 2 ชุด 
- เปลี่ยนเหล็กดัดจากชองจายยา   เปนบานหนาตาง 
บานเลื่อนเล็ก  และชองแสงติดตาย  จํานวน 1 ชุด 
- เพิ่มเติมลูกกรงเหล็กหนาบันไดทางข้ึนบริเวณชานพัก 2 
ชอง 
- ทําผนังกระจกพรอมประตูกั้นระหวางหองทันตกรรม  
กับหองปฐมพยาบาลบริเวณใกลพื้นท่ีทําบัตรและจายยา  
พื้นท่ียาวประมาณ 1.80 เมตร สูงถึงฝาเพดาน 

110,000 - - - อาคารศูนยฯ 3   
มีความปลอดภัยตอ
ทรัพยสินของทาง
ราชการ 
- มีการแบงแยกหอง
ใหบริการอยางเปน
สัดสวน ทําใหลด
การแพรกระจายของ
เช้ือโรค 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจ 
         6.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงาน และสถานท่ีชุมชน 
 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อใหมีสถานท่ีท่ี
สะดวกเหมาะสมตอ
การใหบริการแกผูท่ีมา
รับบริการท่ีศูนยฯ 3 

2. ตอเติมและปรับปรุงสํานักงาน (ใตอาคาร) 
ศูนยบริการสาธารณสุข 3 ขนาดกวาง 11.33 เมตร  
ยาว 17.50 เมตร  สูงจากระดับพื้นถึงทองคานช้ัน
สอง 2.65 เมตร  ดังนี ้
- ปรับปรุงพื้นผิวเดิม ปูกระเบ้ืองเคลือบ  รื้อถอน
ผนัง-ประตูของเดิม  กออิฐผนังติดต้ังประตู-
หนาตาง ทาสี  ติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวาง  ติดต้ัง
ผนังไมอัดกั้นหอง  ติดต้ังเฟอรนิเจอร และติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 
-  ปรับปรุงหองสุขา (ช้ันลาง) 
ใหเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุและผูพิการ 
- ติดต้ังปายช่ือศูนยบริการสาธารณสุข 3 

1,350,000 - - ศูนยฯ 3 ไดรับการ
ปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยฯ  ทําให
สะดวกตอผูมารับ
บริการ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

95 โครงการกอสรางโรง
จอดรถพรอมหองเก็บ
ของ และรั้วรอบ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
3  
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อความปลอดภัย
ของทรัพยสินทาง
ราชการ 
 
- เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูมารับ
บริการ  
- เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บ
ยาและเวชภัณฑ
ทางการแพทย และวัสดุ
อื่นๆ  

1. กอสรางโรงจอดรถพรอมหองเก็บช้ันเดียว 
ขนาด5.50x20.00 เมตร หรือพื้นท่ีอาคาร 
ไมนอยกวา 110 ตารางเมตร  
 
2. กอสรางรั้ว คสล. รอบศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 ระยะทางยาวไมนอยกวา  190 
เมตร พรอมประตูเปดปด (ตามแบบของ
สํานักการชาง เทศบาลนครตรัง) 
 

- 
 
 
 
- 

1,200,000 
 
 
 

522,500 

- 
 
 
 
- 

- อาคารศูนยฯ 3  มีความ
ปลอดภัยตอทรัพยสินของ
ทางราชการ 
 
- มีโรงจอดรถสําหรับ
อํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการและเก็บรักษา
รถฯของศูนยฯ 
-มีสถานท่ีเก็บยาและ
เวชภัณฑทางการแพทย 
และวัสดุอื่นๆ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 
 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

96 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมกอสราง 
และออกแบบ
รายละเอียด 
ระบบบําบัดน้ําเสียโดย
ใชถังบําบัดน้ําเสีย 
  
  
  
  

- เพื่อศึกษาความเหมาะสมและ 
ออกแบบรายละเอียดระบบบําบัดน้ํา
เสียโดยใชถังบําบัดน้ําเสียบริเวณริม
คลองน้ําเจ็ด 
- เพื่อนําผลการศึกษาใชเปนแนว 
ทางในการจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
โดยถังบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับน้ําเสีย
จากชุมชนกอนลงสูคลองน้ําเจ็ด 
  
  

- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดยใชถังบําบัดน้ําเสียบริเวณริม
คลองน้ําเจ็ด  จํานวน 4  จุด   
ประกอบดวย 
     1. รายงานเบ้ืองตนพรอมขอมูล 
แผน CD-ROM จํานวน 20 ชุด 
    2. รายงานความกาวหนาพรอม
ขอมูล CD-ROM อยางละ 20  ชุด  
    3. รายงานฉบับสุดทาย (Final 
Report)  พรอม CD_ROM จํานวน  
50 ชุด 

- - 4,000,000 - สามารถนําผล
การศึกษา 
ไปใชเปนเครื่องมือและ 
แนวทางการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดยใชถังบําบัดน้ําเสีย
บริเวณริมคลองน้ําเจ็ด 
 
  

 - กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
 - งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

97 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุของ 
กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 

- เพื่อใชบันทึกการประชุม 
ถอดรายงานการประชุม 
- เพื่อใหขอมูลการประชุมมี 
ความสมบูรณมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

-เครื่องบันทึก/ถอดเสียงการ 
ประชุม ระบบดิจิตอล จํานวน 
1  เครื่อง  ประกอบดวย
หนาจอแสดงผล, ปุมเมนู 
การต้ังคา,ปุมฟงกชันการ
ทํางาน,ปุมจบการบันทึก, 
ปุมเดินหนา, ปุมลบ,ปุมมารค
ขอความ,  ปุมแทรกและ
บันทึกทับเสียง  ฯลฯ 
 
 

- - 90,000 - การบันทึกการประชุม
มีความคลอบคลุมยิ่งข้ึน 
- รายงานการประชุม
ถูกตองสมบูรณ 
- สามารถนําขอมูลท่ี
ชุมชนเสนอนําไป
แกปญหาไดอยางถูกตอง 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

98 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ดนตรีและนาฏศิลปของ
กองสวัสดิการสังคม 
 
(เสนอโดยสมาชิกสภา
เทศบาล 
นายสมนึก  เชียรวิชัย) 

-เพื่อใหเยาวชน นักเรียนท่ี
ฝกหัดดนตรีไทยในโครงการ
สงเสริมดนตรีไทยและ
นาฏศิลปเพื่ออนุรักษมรดก
วัฒนธรรมไทยไดฝกปฏิบัติ  
เครื่องดนตรีไทย  
-เพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอนในโครงการฯ 
-เพ่ือใชเปนเคร่ืองดนตรีในการ
ประกวดดนตรีไทยชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ท่ีเทศบาลนครตรังไดจัดข้ึน 

1.จัดซื้อโทน  รํามะนาไม 
เนื้อแข็งจํานวน  1  คู  ราคา  
9,500  บาท 
 
2.ซอดวง ทําดวยไมแกว 
จํานวน 1  คัน  ราคา 13,000  
บาท 
 
3.ซออู  ทําดวยไมพญาง้ิวดํา
จํานวน  1  คัน ราคา  16,000  
บาท 
 

198,500 - - -เยาวชน  นักเรียนท่ีรวม
โครงการไดเรียนรูจาก
การฝกทักษะการปฏิบัติ
จริง 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   4.ขิมผีเสื้อ 7 หยอง จํานวน 20
ตัว ๆ ละ  8,000  บาท เปนเงิน  
160,000  บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

99 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของ 
กองสวัสดิการสังคม 

-เพื่อใหกองสวัสดิการสังคมมี
ครุภัณฑสํานักงานไวใชใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชน 
-เพื่อใหการดําเนินงานของ
กองสวัสดิการสังคมมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

1.โตะ-เกาอี้ขาเหล็กถอดเก็บ
ได จํานวน  11  ชุด แตละชุด  
ประกอบดวย 
   -ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว ใชทอ
เหล็กชนิดถอดเก็บได  
จํานวน  11  ชุด 
   -เกาอี้ขาเหล็กขนาดขาเหล็ก 
1  นิ้ว  จํานวน  44  ตัว 
   -ไมกระดานเนื้อแข็งขนาด
กวาง 8  นิ้ว  ยาว 39.5  นิ้ว  
จํานวน  11  แผน 
  - แผนพื้นโตะขนาด 38x38 
ตารางนิ้ว  จํานวน 11  แผน 

- 55,000 - -กองสวัสดิการสังคม 
มีครุภัณฑโตะเกาอี้
เพียงพอในการประชุม
กองสวัสดิการสังคม 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
     6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
-เพื่อใชแทนเครื่องปรับอากาศ
เดิมท่ีมีอายุการใชงานมาเปน
เวลานาน 

2.เกาอี้พลาสติกชนิดมีพนัก
พิง  จํานวน  300  ตัว 
 
3. เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน  30,940  BTU  จํานวน  
2  เครื่อง 
 
 
 

- 
 
 
- 

90,000 
 
 

90,000 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
-แทนเครื่องปรับอากาศ
เดิมท่ีมีอายุใชงานมาเปน
เวลานานและประกอบ
กับมีคาใชจายในการ
ซอมสูง 
 
 
 
 

 
 
 
-งานบริหารท่ัวไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

100 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
อื่นของกองสวัสดิการ
สังคม 

- เพื่อใชสําหรับพิธีถวายราช
สักการะในงานประกวด
ดนตรีไทยและนาฏศิลประดับ
ภาคใตชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งท่ี  2  
ประจําปพ.ศ.  2553 

- จัดซื้อสาทิสลักษณสมเด็จ 
พระเทพตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
ทรงระนาดเอก  วาดดวยสี
น้ํามัน ขนาด 0.80  ม.x 1.20  
ม.  พรอมกรอบไมลายทอง
อิตาลี 

39,000 - - ใชในพิธีถวายสักการะ
สมเด็จพระเทพตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  ในงานประกวด
ดนตรีไทยและนาฏศิลป
ระดับภาคใต ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งท่ี  2  ประจําป  พ.ศ.  
2553 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



                  
- 406 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

101 โครงการปรับปรุงอาคาร
ท่ีทําการชุมชนสวน
จันทน-วัดนิโครธ 
โดยการติดต้ังเหล็กดัดท่ี
ประตูหนาตาง 
 
(เสนอโดยชุมชนชุมชน
สวนจันทน-วัดนิโครธ) 

-เพื่อปองกันและรักษา
ทรัพยสินของชุมชน 
-เพื่อปองกันสัตวเขาไปในท่ี
ทําการชุมชน 
-เพื่อความเปนระบบ  ระเบียบ 
ในท่ีทําการชุมชน 

- จัดทําเหล็กดัดประตู -
หนาตางอาคารท่ีทําการชุมชน
สวนจันทนฯ จํานวน  1 หลัง
โดยติดต้ัง 
- ชองประตูขนาด 1.50x2.20 
เมตร จํานวน 4 บาน 
- ชองหนาตางขนาด 1.40 x 
3.50 เมตร จํานวน 4 บาน 
ชองประตูขนาด 90x2.00 
เมตร จํานวน 4 บาน 
 
 
 

- 15,000 - - ทรัพยสินของชุมชน
สวนจันทนฯ มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
-ระยะเวลาการใชงาน 
ของทรัพยสินนานข้ึน 
- ประชาชนมีความ
สะดวกในการยืมของไป
ใชไดมากยิ่งข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงาน  และสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

102 โครงการกอสรางตอเติม
อาคารท่ีทําการชุมชน
สรรพากร 
 
(เสนอโดยชุมชน
สรรพากร) 

-เพื่อใชเปนสถานท่ีเก็บวัสดุ
อุปกรณของชุมชนใหเปน
ระเบียบเรียบรอย 

- ถมดินยกระดับดานหลัง
อาคารท่ีทําการชุมชนใหเสมอ
ระดับอาคารเดิม  พื้นท่ีไม
นอยกวา 70  ตารางเมตร 
-กอสรางตอเติมดานหลัง
อาคารท่ีทําการชุมชน  เปน
อาคาร ค.ส.ล.ช้ันเดียว  กวาง  
4.50  เมตรยาว  10.00  เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  45  
ตารางเมตร 
 
 
 

- 470,000 - -มีอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณท่ีเปนระบบ 
-ทําใหพื้นท่ีใชสอยใน
อาคารชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

103 โครงการกอสราง
ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ
ชุมชนทากลาง 
 
(เสนอโดยชุมชนทากลาง) 

-เพื่อใหทําการชุมชนมีความ
ม่ันคง  แข็งแรง เหมาะสมใน
การใชงาน 

- ทําการปรับปรุงอาคาร 
ท่ีทําการชุมชนทากลาง  
ขนาดกวาง 12.00  เมตร  
ยาว 17.00  เมตร 
- ทําการรื้อโครงหลังคาไม 
แลวติดต้ังเปนหลังคา 
โครงเหล็กมุงดวย Meat Sheet 
- งานบุแผนฉนวนกันความ
รอนพรอมฝาเพดานฉาบเรียบ
และงานระบบไฟฟาภายใน
อาคาร 
 
 

- - 1,700,000 -ชุมชนมีสถานท่ีเพื่อใช
เปนศูนยกลาง  ติดตอ  
บริการ  ท่ีม่ันคงแข็งแรง
ข้ึน 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

   - งานระบบทอระบายน้ําท้ิง 
และหองน้ําใหม จํานวน 2  
หอง 
- งานทาสีอาคารใหมท้ังหลัง/
ประตูและปายดานหนาอาคาร  
ฯลฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

104 โครงการซอมแซมหลังคา
ท่ีทําการชุมชนบางรัก 
 
(เสนอโดยชุมชนบางรัก) 

-เพื่อใหท่ีทําการชุมชนมีความ
ม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมใน
การใชงาน 

- ทําการซอมแซมหลังคา 
ท่ีทําการชุมชนบางรัก
ประกอบดวย   
 -  ซอมแซมเชิงชายรอบตัว
อาคาร 
- ซอมแซมหลังคาดวย
กระเบ้ือง 
 
 
 
 
 
 

40,000 - - -ชุมชนมีสถานท่ีเพื่อใช
เปนศูนยกลาง  ติดตอ
บริการท่ีม่ันคงแข็งแรง
ข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

105 โครงการกอสรางอาคาร 
สํานักงานเทศบาล     
นครตรัง 
  

- เพื่อใหมีอาคารสํานักงาน
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน  
  

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 9 ช้ัน   
ดานหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลเดิม ดังนี ้
ช้ันลาง ประกอบดวยโถง   
พักคอย  โถงลิฟตโรงอาหาร 
และพื้นท่ีจัดสวน พื้นท่ี
ประมาณ 900 ตร.ม. 
ช้ันสอง  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  สวนถายและผลิต
เอกสารกลาง  สวนของ
สํานักงานหองน้ํา-สวม และ 
ทางเช่ือมกับอาคารสํานักงาน
เดิม พื้นท่ีประมาณ 560 ตร.ม. 

- - 172,500,000 - มีอาคารสํานักงาน
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
  

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   ช้ันสาม ประกอบดวยโถง
ลิฟต  สวนของสํานักงาน  
หองน้ํา-สวม และทางเช่ือม
กับอาคารสํานักงานเดิม พื้นท่ี 
ประมาณ 740 ตร.ม. 
ช้ันสี่  ประกอบดวยโถงลิฟต  
สวนของสํานักงาน และ
หองน้ํา-สวม พื้นท่ีประมาณ 
725 ตร.ม.          
ช้ันหา  ประกอบดวยโถงลิฟต  
สวนของสํานักงาน หองน้ํา-
สวม สวนพักผอนและจัดสวน   
พื้นท่ีประมาณ  725 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรบัปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   ช้ันหก  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  หองทํางานและ
สํานักงานรองนายกเทศมนตร ี
และหองน้ํา-สวม  พื้นท่ี
ประมาณ 370 ตร.ม. 
ช้ันเจ็ด  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  หองทํางานและ
สํานักงานนายกเทศมนตรี  
และหองน้ํา-สวม  พื้นท่ี
ประมาณ 370 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   ช้ันแปด  ประกอบดวย      
โถงลิฟต  หองน้ํา-สวม  หอง
เก็บของ  และหองประชุม 
สภาเทศบาล  พื้นท่ีประมาณ 
370 ตร.ม. 
ช้ันเกา  ประกอบดวย 
โถงลิฟต  หองน้ํา-สวม   
ลานชมเมืองและพื้นท่ี
อเนกประสงค พื้นท่ีประมาณ  
370 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

106 โครงการปรับปรุงหอง 
ปฏิบัติงานสํานักการชาง 
  

- เพื่อจัดระบบการจัดเก็บ
เอกสารใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
- เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดี     
ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อความสะดวกแกผูมา
ติดตอราชการ 

- ปรับปรุงหองปฏิบัติงาน
สํานักการชาง โดยจัดระบบ
การจัดเก็บเอกสาร ปรับปรุง
หองทํางานผูอํานวยการ 
สํานักการชาง , ผูอํานวยการ
สวนการโยธา, ผูอํานวยการ
สวนควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง  และสวน 
ปฏิบัติการ  ตลอดจนจัดทํา
เคานเตอรสําหรับประชาชนผู
มาติดตอราชการเปนตน 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง 

- 1,000,000 - - ระบบการจัดเก็บ
เอกสารมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยงายตอ
การเก็บรักษาและคนหา 
- บรรยากาศในการ
ทํางานดีข้ึน 
- ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

107 โครงการกอสรางอาคาร 
ทดสอบวัสดุ  และจัดหา   
อุปกรณการทดสอบวัสดุ 
  

- เพื่อใหมีสถานท่ีและอุปกรณ 
สําหรับการทดสอบวัสดุใช 
สําหรับงานกอสรางใหมี
มาตรฐานตามขอกําหนดของ
การควบคุมวัสดุ 

1. กอสรางอาคาร ค.ส.ล.     
ช้ันเดียว กวาง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร  1 หลัง  เปนเงิน  
1,380,000 บาท 
2. จัดหาอุปกรณการทดสอบ 
ดังนี้ 
- เครื่องทดสอบตัวอยางแทง
คอนกรีต  1 เครื่อง  เปนเงิน 
1,500,000 บาท 
- เครื่องทดสอบการรับแรงดึง
ของเหล็ก 1 เครื่อง เปนเงิน 
2,000,000 บาท 
 

- 5,470,000 - - เทศบาลมีอาคารและ 
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ
สําหรับงานกอสรางท่ีได
มาตรฐาน 
  

- สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   - เครื่องทดสอบการสึกหรอ
ของดิน  1 เครื่อง  เปนเงิน 
125,000 บาท 
- เครื่องทดสอบหาแรงเฉือน
ของดิน 1 เครื่อง  เปนเงิน 
450,000 บาท 
- เครื่องทดสอบความขนเหลว
ของดิน 1 เครื่อง  เปนเงิน 
15,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

108 โครงการกอสรางรั้ว
โรงงานปรับปรุง   
คุณภาพน้ํา   
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อปรับปรุงบํารุงรักษาและ
รักษาความปลอดภัยแก
สถานท่ีราชการ 

- กอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผนังกออิฐบล็อก 
ความยาวประมาณ 
1,270.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,300,000 รักษาความปลอดภัยแก 
สถานท่ีราชการ 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
  
  



                  
- 419 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

109 โครงการกอสรางอาคาร 
โรงเก็บวัสดุ บริเวณ   
หนาโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  
เทศบาลนครตรัง 
  

- เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บวัสดุ
สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
- เพื่อพัฒนาท่ีดินใหเกิด
ประโยชน 

- ถมดินปรับระดับพื้นท่ี 
- กอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ   
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง) 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 34,500,000 - มีโรงเก็บวัสดุสําหรับ 
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
- พัฒนาท่ีดินรกรางวาง
เปลาใหเกิดประโยชน 
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

110 โครงการติดต้ัง
จอคอมพิวเตอร 
(LED)  หนาอาคาร
โรงแรมตรัง 
  
(เสนอโดยประชาคม) 

- เพื่อเปนท่ีเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารของ
เทศบาล และหนวยงาน
ภายนอก 

- ติดต้ังจอคอมพิวเตอร 
(LED) ขนาดกวาง 6.40 เมตร 
สูง 3.60 เมตร พรอมเช่ือมตอ
ระบบ 
  

- - 14,000,000 - เปนเครื่องมือในการ 
เผยแพรขาวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล
อยางเปนรูปธรรม 
มากข้ึน 
- เพิ่มความนาสนใจ
ใหแกการนําเสนอ
ขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

111 โครงการจัดหาครุภัณฑ 
กอสราง สํานักการชาง 
  
  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักการชาง 
  

- รถพรอมโมผสมคอนกรีต  
เปนรถ 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 
ขนาดไมนอยกวา 170 แรงมา  
ความจุโมไมนอยกวา 3 ลบ.ม.  
ทํางานดวยกําลังขับจาก PTO 
เครื่องยนต  จํานวน 1 คัน 
 
- รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) ลอยาง  
6 ลอ ขับเคลื่อน 4 ลอ  ขนาด
ไมนอยกวา 180 แรงมา  
จํานวน 1 คัน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

3,500,000 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

6,750,000 

- สํานักการชางมี 
เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 
  
  
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
 
  
  
  
 - งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

112 โครงการจัดหาครุภัณฑ 
โรงงาน  สํานักการชาง 
  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของสํานักการชาง 

- เครื่องตัดไฟเบอร (ตัดเหล็ก) 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 16"  
พรอมมอเตอรไฟฟา ขนาด  
3 แรงมา มีแทนตัดรองรับ 
พรอมระบบสายพาน
ขับเคลื่อน  จํานวน 1 เครื่อง   
 
 
 
 
 
 
 

40,000 - - - สํานักการชางมี 
เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

113 โครงการกอสรางอาคาร 
จอดรถและอาคาร
ทดสอบวัสดุภายใน
โรงงานปรับปรุง 
คุณภาพน้ํา 

- เพื่อใชจอดรถยนตและ
เครื่องจักรกลหนักท้ังหมด
ของงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
- เพื่อเปนอาคารซอมบํารุง
เครื่องจักรกล 
- เพื่อความปลอดภัยและยืด
อายุการใชงานของ
เครื่องจักรกล 
- เพื่อเปนอาคารทดสอบวัสดุ
สําหรับงานกอสรางตางๆ 

- กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  
ช้ันเดียว กวาง 12.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร   หลังคา
โครงเหล็ก  สําหรับจอด 
รถยนตและเครื่องจักรกล 
จํานวน 8 ชองจอด   พรอม
หองเก็บวัสดุอุปกรณซอม
บํารุง และหองสําหรับงาน
ทดสอบวัสดุ 
 
 
 
 

- - 4,600,000 - สามารถจอดรถยนต 
และถนอมเครื่องจักรกล 
ใหมีอายุการใชงานยืน
ยาวข้ึน 
- งานทดสอบวัสดุของ 
เทศบาลนครตรังและ 
หนวยงานราชการอื่น
เปนไปดวยความถูกตอง 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

114 โครงการจัดหาครุภัณฑ 
ยานพาหนะขนสง 
สํานักการชาง 
  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานดานบริการ
ประชาชนของสํานักการชาง 
  

- รถยนตกระบะ 4 ประตู  
พรอมติดต้ังตูเก็บอุปกรณ
ไฟฟา   จํานวน 1 คัน 
 
- รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงคชนิด  
10 ลอ เครื่องยนตดีเซลไม
นอยกวา 200 แรงมา บรรจุน้ํา
ไมนอยกวา  12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

750,000 
 
 
 

4,500,000 

- 
 
 
 
- 

- สํานักการชางมี 
เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอสามารถบริการ
ไดทันเวลา กอใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ 
ประชาชน 

- สํานักการชาง 
- งานไฟฟา 
  
 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   - รถดูดโคลนและลางทําความ 
สะอาดทอระบายน้ํา ชนิด      
6 ลอ เครื่องยนตดีเซลไมนอย
กวา 200 แรงมา  ความจุรวม
ไมนอยกวา 6 ลบ.ม. พรอม
ระบบรีไซเคิล  จํานวน  1 คัน 
- รถดูดโคลนและลางทําความ 
สะอาดทอระบายน้ํา ชนิด      
10 ลอ เครื่องยนตดีเซลไม
นอยกวา 200 แรงมา  ความจุ
ไมนอยกวา 8 ลบ.ม. ถังบรรจุ
น้ํามีปริมาตรความจไุมนอย
กวา 4,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

17,000,000 

9,500,000 
 
 
 
 
 

- 

 - งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

115 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํารวจ    สํานักการชาง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานสํารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคา 
โครงการกอสรางตางๆ ของ 
เทศบาลนครตรัง 

1. กลองระดับ Auto Focus 
LEVEL มีกําลังขยายภาพ 
32X ความละเอียดในการ 
ทําระดับไปกลับระยะทาง  
1 กม. คลาดเคลื่อนไมเกิน  
0.8 มม. ระยะมองเห็นภาพ
ใกลสุดไมนอยกวา 0.60 เมตร 
จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน   
60,000 บาท 
 
 
 
 

- 372,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสํารวจ 
ออกแบบประมาณราคา 
โครงการกอสรางตางๆ 
ของเทศบาลนครตรัง 

- สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   2. กลองวัดมุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส มีกําลังขยาย
ภาพ 30X ความไวระดับฟอง 
ยาว 30 ฟลิปดา ตอ 2 มม.  
ความไวระดับฟองกลม  
8 ฟลิปดา ตอ 2 มม. จํานวน 
1 ชุด  ราคา 160,000 บาท 
 
3. เครื่องวัดระยะทางดวย
เลเซอรความแมนยําในการวัด 
1.5 มม. ระยะการวัด                
0.05-200 ม.  จํานวน 4 เครื่อง  
ราคา  152,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจ 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

116 โครงการจัดหาครุภัณฑ 
สํานักงาน  สํานักการชาง 
  

- เพื่อปรับปรุงระบบปรับ
อากาศใหเพียงพอ 
- เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดี      
ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อความสะดวกแกผูมา
ติดตอราชการ 
  

- ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ภายในหองปฏิบัติงานสํานัก
การชางใหมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ตลอดจนบริการ 
ประชาชนผูมาติดตอราชการ
กับสํานักการชาง  โดยติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศขนาด      
ไมตํ่ากวา 36,000 BTU  
จํานวน  3 เครื่อง  พรอม
คาแรงงานติดต้ัง 

190,000 - - - พนักงานเจาหนาท่ีและ 
ประชาชนผูมาติดตอ
ราชการไดรับความ
สะดวกสบาย 
- บรรยากาศในการ
ทํางานท่ีดีข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง การบริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจ 
6.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนารายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 

โครงการรางวัลน้ําใจมอบ
ใหแกผูชําระภาษี 

 - เพื่อมอบของท่ีระลึกและจับ
สลากของรางวัลเปนการตอบ
แทนน้ําใจแกผูมาชําระภาษี
ใหกับเทศบาลนครตรังภายใน
กําหนด 

 - ผูอยูในขายชําระภาษีท่ีมี
ทรัพยสินอยูในเขตเทศบาล
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด มี
ประมาณ 6,000 ราย 

300,000 300,000 300,000  - เพื่อใหผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีมีความกระตือรือรน
ในการท่ีจะมาชําระภาษี
อยางครบถวน ถูกตอง
ตามกฎหมายกําหนด 

  - กองคลัง 
- ฝายพัฒนารายได
งานผลประโยชน
และกิจการพาณิชย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหาร  และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและความคิด
สรางสรรคดานงานอาชีพแก
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง และเด็กและเยาวชน
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
นครตรัง 
- เพื่อใหนักเรียนและเยาวชน
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
นครตรัง ไดเรียนรูทักษะ
วิชาชีพโดยการฝกปฏิบัติจริง 

- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  
5-6 และระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1-3 ไดรับการฝกอบรม
ทักษะวิชาการอาชีพจาก
สถาบันฝกอาชีพในจังหวัด
ตรัง ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- เด็กและเยาวชนดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 40 คน ไดรับการ
ฝกอบรมปละ 1 ครั้ง 
 
 

650,000 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 
20,000 

650,000 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 
20,000 

650,000 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 
20,000 

- นักเรียนเกิดทักษะดาน
การอาชีพตามความ
ตองการเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 
- เด็กและเยาวชน
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครตรัง ไดรับ
การพัฒนาพื้นฐาน
ทางดานอาชีพ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพได 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานการศึกษานอก
ระบบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการทําปุยชีวภาพและ
ดินผสม 

- เพื่อสงเสริมใหความรูในการ
จัดทําปุยชีวภาพและดินผสม 
- เพื่อสรางเสริมรายไดแก
ประชาชน 
-เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

- จัดอบรมใหความรูในการ
จัดทําปุยดวยน้ําชีวภาพและ
การทําดินผสมจํานวน 1  ครั้ง
จํานวน  60  คน 
- สนับสนุนอุปกรณในการทํา
ปุยและดินผสม 
- จัดต้ังกลุมทําปุยและดินผสม
จํานวน  1  กลุม 
 
 
 
 
 

- 50,000 50,000 - ชุมชนมีความรูในการ
จัดทําปุยชีวภาพและดิน
ผสม 
-ชุมชนมีรายไดเสริม 
-ชุมชนมีการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



                  
- 432 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมใหความรู
ดานรานคาสวัสดิการ
ชุมชน 
 
(เสนอโดยชุมชนทาจีน) 

-เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิธีการ
ประกอบธุรกิจดานรานคา
ชุมชนและหลักการสหกรณ
ของชุมชน 
-เพื่อสงเสริมใหสมาชิกชุมชน
สามารถนําผลิตผลดาน
การเกษตรท่ีเหลือจากการ
บริโภคมาจําหนายหรือฝาก
ขายไดเพิ่มรายได 

- เชิญวิทยากรท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการรานคาขาย
ปลีกมาพูดคุยประสบการณ
ใหฟง  จํานวน 1  ครั้ง  
สมาชิกรับฟง  50  คน 
- จัดต้ังกลุมสมาชิกถือหุน
รองรับไวแลว  50  หุน 
(5,000  บาท) 

50,000 - - -ชุมชนทาจีนมีรานคา
สวัสดิการชุมชน  1  แหง 
-สมาชิกชุมชนสามารถ
ศึกษาเรียนรูการบริการ
จัดการรานคาปลีกได 
-สมาชิกชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการถือหุน
และนําผลผลิตดาน
เกษตรมาฝากขาย 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร  ความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลย ี

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงชองทาง
ในระบบสารสนเทศ สําหรับ
การประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ของเทศบาลนครตรัง 
 

- จัดทําและปรับปรุงเว็บไซต
ของเทศบาลใหมีความ
นาสนใจ ทันสมัยและ
เช่ือมโยงระบบการเผยแพร
ขาวสารใหกวางขวาง 

- 100,000 - - ชองทางการ
ประชาสัมพันธของเทศบาล
นครตรังมีความทันสมัย 
ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
นครตรังไดงาย 
- เปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารใหประชาชนได
ทราบอยางเปดเผยและ
กวางขวาง 
 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ สืบสาน 
สงเสริมเอกลักษณ  
จารีตประเพณีทองถิ่น 

-เพื่ออนุรักษ สืบสาน สงเสริม
เอกลักษณ จารีตประเพณี
ทองถิ่นใหเปนท่ีรูจักและคง
อยูสืบไป 

1.จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
สงทายปเกา ตอนรับปใหม 
ในวันท่ี 31 ธันวาคม  
ประกอบดวยการแสดงดนตรี, 
มหรสพ , การประกวดของ
เยาวชน , รําวงโบราณ  ฯลฯ   
และการทําบุญตักบาตร  ใน
วันท่ี 1 มกราคม  มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ  3,000 คน 

 

800,000 800,000 800,000 -เอกลักษณ จารีต
ประเพณีทองถิ่นเปนท่ี
รูจักและคงอยูสืบไป 

 

 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   2.จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน 
ประกอบดวย พิธีตาม
วัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือ
สายจีน ขบวนแห  กิจกรรม
บนเวที  ฯลฯ  มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ  5,000 คน 

 

 

 

2,500,000 2,500,000 2,500,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   3. จัดงานประเพณีถือศีล 
กินผัก    ประกอบดวย   
พิธีรับองคศักด์ิสิทธิ์   
กิจกรรมเวียนธูปเวียนเทียน  
การตกแตงเมือง  กิจกรรมบน
เวที  การประกวดธิดาเจาแม
กวนอิม  ฯลฯ มีผูเขากิจกรรม
ประมาณ 10,000 คน 

 

2,500,000 2,500,000 2,500,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการงานประเพณี
เทศกาลเลนวาว 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การละเลนพื้นบานของไทย 
-  เพื่อใหนักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนไดมีโอกาสเขารวม
การดูการสาธิตทําวาวการ
แขงขันวาว 

-  จัดการสาธิตทําวาวและการ
แขงขันวาวใหกับโรงเรียน
โดยมีโรงเรียนสงทีมเขารวม
แขงขันประมาณ  30  ทีม 
-  จัดการแขงขันวาวใหกับ
เยาวชนโดยมีผูเขารวม
ประมาณ  200  คน   
-  จัดการแขงขันวาวใหกับ
ประชาชนท่ัวไป  มีผูเขารวม
ประมาณ  300  คน 

130,000 
 

130,000 130,000 -  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเขารวม
ประเพณีเลนวาวได
ทราบถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมการเลนวาว
ซึ่งเปนประเพณีพื้นบาน
มากข้ึน 
-  เด็กและเยาวชนตลอด
ถึงประชาชน  ไดมี
โอกาสเขารวมการ
แขงขันวาวเปนการ
สงเสริมการออกกําลัง
กาย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดงานประเพณี
ลากพระ 

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
การฟนฟู อนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง 
3. เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ความสามัคคีและการทํางาน
รวมกันในหมูคณะ 
4. เพื่อทะนุบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนา 
 

- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลากพระโดยการมีสวนรวม
จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ปละ 1 ครั้ง 
- มีผูเขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณี ประมาณ 10,000 
คน 
- มีการสงเรือพระจากวัด
ตางๆ ในทองถิ่นและจังหวัด
ตรัง เขารวมกิจกรรม จํานวน
ประมาณ 50 ลํา 

250,000 250,000 250,000 - ไดรับความรวมมือรวม
ใจและมีความรักความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมจากองคกร
ตางๆ  
- กิจกรรมประเพณีลาก
พระไดรับการอนุรักษ
สืบตอไวใหลูกหลาน
ตอไป 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประจําถิ่นและ
ศิลปนพื้นบาน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมประจําถิ่น 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนการแสดงมหรสพ
พื้นบาน 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนอาชีพการแสดง
ศิลปนพื้นบาน 
 
 
 

-  เด็ก  เยาวชนและประชาชน
ในทองถิ่นไดแสดงออกทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
-  เด็ก  เยาวชนและประชาชน
ไดประกอบอาชีพเปนศิลปน
พื้นบาน  จํานวน 1 ครั้ง  
ผูเขารวมจํานวน 1,000 คน   

200,000 200,000 200,000 -  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีความรูใน
การแสดงพื้นบาน 
-  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีอาชีพการ
แสดงศิลปนพื้นบานมาก
ข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนความรัก   
ความสามัคคีในสถาบัน
ครอบครัวและสังคม 

1.  จัดกิจกรรมบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร)  ดังนี ้
-  กิจกรรมทางศาสนา  เชน  
สรงนําพระ  พิธีตักบาตร 
-  กิจกรรมดานบันเทิง  เชน  
มโนราห  หนังตะลุง 
-  กิจกรรมรดนําพรผูสูงอาย ุ
-  กิจกรรมแขงขันกีฬา
พื้นบาน 
-  กิจกรรมสงเสริมวุฒิปญญา
ทองถิ่น  เปนเงิน  1,000,000  
บาท 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  ประชาชนมีความ
เขาใจประวัติของ
ประเพณีสงกรานต
ประจําป 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ใหดํารงอยูสืบไป 
-  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของสายน้ํา 
-  เพื่อสงเสริมการละเลน
พื้นบานใหดํารงอยูสืบไป 

1.  จัดกิจกรรมบริเวณทาน้ํา
วัดประสิทธิชัย  จํานวน  1  
ครั้ง  ดังนี ้
-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ศิลปนพื้นบานรวมถึง
กิจกรรมระลึกถึงประโยชน
ของสายน้ํา 
-  กิจกรรมภาคกลางวัน  เชน  
ประกวดกระทงใบตอง   
การรอยพวงมาลัย   
การเขียนบทรอยกรอง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเยาวชนและประชาชน
เขารวมกิจกรรม  ซึ่งเปน
การสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและศิลปน
พื้นบานใหดํารงอยู
สืบไป 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   
 
 
 
-  เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู
สืบไป 
-  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชน 
-  เพื่อใหเด็กเยาวชนในชุมชน
จัดประเพณี  วัฒนธรรม
แบบเดิม 

-  กิจกรรมภาคกลางคืน  เชน  
ประกวดหนูนอยนพมาศ   
นางนพมาศ,  กลองยาว ฯลฯ 
เปนเงิน  1,000,000  บาท 
2.  จัดกิจกรรมบริเวณชุมชน
สรรพากร  จํานวน  1  ครั้ง   
ณ  ทาน้ําคลองน้ําเจ็ด ดังนี ้
-  จัดกิจกรรมการแสดงบน
เวที  มหรสพ  และการแสดง
ของชุมชน  เปนเงิน  20,000  
บาท 
 
 

    
 
 
 
-  ประชาชนรวมฟนฟู
และอนุรักษประเพณีให
คงอยูสืบไป 
-  ประชาชนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ท่ีจัดทําข้ึน 
-  ประชาชนสืบทอด
ประเพณีอันดีงามเพื่อคน
รุนหลังตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
- 443 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  -  เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
แดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัววันลอยกระทงวัด
คลองน้ําเจ็ด 
-  เพื่อสรางความสามัคคีใหแก
ชุมชนและประชาชน
โดยท่ัวไป 
-  เพื่อใหประชาชนได
ตระหนักถึงการเปนพลเมืองท่ี
ดีในการรวมอนุรักษประเพณี
ท่ีดีงาม 
 
 

3.  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ในหลวง  จํานวน  1  ครั้ง   
ในวันลอยกระทงเนื่องใน
วโรกาสท่ีในหลวงทรงเจริญ
พระชนมายุครบ  81  พรรษา  
บริเวณวัดคลองน้ําเจ็ด 
-  จัดกิจกรรมการแสดงบน
เวที  มหรสพ  และการแสดง
ของชุมชน  
เปนเงิน  40,000  บาท 
 

   -  ประชาชนมีความ
ปลาบปลื้มปติท่ีไดรวม
เทิดพระเกียรติในหลวง
ของเราท่ีทุกคนเทิดทูน
ไวเหนือเกลาเหนือ
กระหมอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการจัดกิจกรรม
ฉลองวันเด็กแหงชาติ 
 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม
สรางสรรค 
-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความสนุกสนานเนื่องในวัน
เด็กแหงชาติ 
-  เพื่อเปนการใหความสําคัญ
แกเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ  จํานวน  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 -  มีเด็กและเยาวชน 
เขารวมกิจกรรม
ประมาณ  5,000  คน 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมกิจกรรมมีความรู
และไดแสดงออกในทาง
ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมกิจกรรมมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมโครงการได
ตระหนักถึงความสําคัญ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

-  สงเสริมใหเด็กไดมีการ
แสดงกจิกรรมตาม
ความสามารถอยางเหมาะสม
กับวัยสอดคลองกับพัฒนาการ
ท้ัง  4  ดาน 

-  เด็กเล็กของศูนยพัฒนาฯ
เทศบาลทุกคนไดรวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   
ปละ  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 -  เด็กเล็กทุกคนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรังไดรวมกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ  คิดเปน
รอยละ  100% 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระวัดควนขัน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีของทองถิ่นใหดํารง
อยูสืบไป 
-  เพื่อสงเสริมการละเลน
พื้นบานใหดํารงอยูสืบไป 
-  เพื่อใหสมาชิกของชุมชนได
รูจักการทํางานรวมกัน 
-  เพื่อปลูกฝงความสามัคคีใน
ชุมชน 
 
 
 

-  จัดงานจํานวน  2  วัน 2  คืน 
-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีของทองถิ่น  เชน  
ประเพณีชักพระ  การทําขนม
ตม  การทําขนมลา ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 - มีเยาวชนและ
ประชาชนรวมกิจกรรม  
3,000  คน   
-  มีหนวยงาน/ชุมชน
และโรงเรียนสงกิจกรรม
เขารวม  10  ประเภท 
-  ไดมีการสืบทอด
ประเพณีของทองถิ่นให
ดํารงอยูสืบไป 
-  เกิดความรักและความ
สามัคคีในชุมชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1   แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการสงเสริมดนตรี
ไทยและนาฏศิลป 
 
(เสนอโดยสมาชิกสภา
เทศบาลนครตรัง) 
 
 

-เพื่อใหเด็ก นักเรียน เยาวชน
ประชาชนไดรวมเผยแพร  
อนุรักษสืบสานศิลปะดนตรี
ไทย  นาฏศิลปและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. จัดกิจกรรมการฝกเรียนรู
ดานดนตรีไทยภาคปฏิบัติ 
2. จัดกิจกรรมประกวด
แขงขันชุมนุมดานศิลปะ
ดนตรีไทยนาฏศิลป 
3. จัดกิจกรรมการเขาคาย
ดนตรีไทยและนาฏศิลป 
4. จัดกิจกรรมการไหวครู 
5. จัดกิจกรรมอบรมทัศน
ศึกษาความรูดานศิลปะดนตรี
ไทยนาฏศิลป 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1. เด็ก นักเรียน เยาวชน
ประชาชนท่ัวไปไดรับรู
เขาใจเกิดความตระหนัก
ในคุณคาของศิลปะ
ดนตรีไทย 
2. รูสึกหวงแหนและเกิด
ความมุงม่ันการฝกซอม
ดนตรีไทยมากยิ่งข้ึนอัน
จะทําใหศิลปะดนตรี
ไทยเกิดการพัฒนางอก
งามเจริญยิ่งๆข้ึน 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
   7.1   แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

       3. เกิดทายาททางดาน
ดนตรีไทยนาฏศิลปท่ีจะ
สืบทอดตอไปในอนาคต
อยางหาคุณคาไมไดโดย
เทศบาลนครตรังจะเปน
องคกรท่ีมีบทบาทเปน
อยางยิ่ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.1   แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการปนจักรยาน 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

-เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
-เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
-เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางเยาวชนกับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
- เพื่อสงเสริมการประหยัด
พลังงานและลดภาวะโลกรอน 
 
 

-จัดกิจกรรมปนจักรยาน 
สืบสานประเพณี   วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  
จํานวน 4 ครั้ง มีเยาวชนเขา
รวมกิจกรรมจํานวน 200  คน 

200,000 200,000 200,000 -ประเพณี  วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการถายทอดสู
เยาวชนและคงอยูคู
ทองถิ่นเทศบาลนครตรัง
ตลอดไป 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเงินอุดหนุน
ศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับศาสนพิธี 
ตาง ๆ 
- เพื่อสงเสริมและจูงใจให
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา 

- จายเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนาของวัดใน
เขตเทศบาลนครตรัง 

100,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

100,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

- ประชาชนสามารถ 
รวมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและมี
การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับศาสน
พิธีตาง ๆ  ใหดํารงไว 
- ทําใหประชาชนท่ีนับ
ถือศาสนาอื่น ๆ ไดจัด
กิจกรรมทางศาสนา
อยางท่ัวถึง 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการจัดงานประเพณี
ทําบุญวันสารทเดือนสิบ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

1.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
การอนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น 
2.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
การเผยแพรความรูความเขาใจ
ประเพณีทําบุญวันสารทเดือน
สิบ 
3.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ความรัก  ความสามัคคีใน
สถาบันครอบครัวและสังคม 

-  มีพุทธศาสนิกชนรวมงาน
ประเพณี จํานวน  10,000  คน 
-  มีการจัดและนําหมรับมา
แสดงโชวในงานจํานวน  9  
หมรับ 
-  มีประชาชนจากตางทองถิ่น
ตางจังหวัดมาทองเท่ียวชม
งานประเพณีประมาณ  3,000  
คน 
 
 
 

200,000 
 

200,000 200,000 -  ประชาชนรวมกัน
อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ใหอยู 
-  เรื่องราวตํานานการ
ทําบุญเดือนสิบของชาว
ใตถายทอดใหคนท่ัวไป
ไดรับรูเขาใจอยาง
ถูกตอง 
-  มีประชาชนท่ีสนใจ
เดินทางมาชมกิจกรรม
จํานวนมาก 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการศาสนา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาตาง ๆ  ในทองถิ่น
ใหเจริญรุงเรือง 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนให
เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในทองถิ่นใชหลักธรรมเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนคนดีของ
สังคม 

-  จัดกิจกรรมในการทําบุญ
เนื่องในวันพระ  จํานวน  9  
วัดในเขตเทศบาล  และมี
พุทธศาสนิกชนเขารวม 
-  จัดกิจกรรมพัฒนาจิต  “รส
พระธรรมนําสังคม”  ปละ  3  
ครั้ง  และมีพุทธศาสนิกชน
เขารวมครั้งละ  1,000  คน 
-  จัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น  
จํานวน  1  ครั้ง 
 
 

400,000 400,000 400,000 -  ศาสนิกชนใช
หลักธรรมเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจปฏิบัติตน
เปนคนดี 
-  ศาสนาในทองถิ่นมี
ความรุงเรืองสืบไป 
-  ศาสนิกชนมีความรู
ความเขาใจและศรัทธา
ในศาสนาของตนอยาง
ถูกตองมากข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสําคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ทางศาสนิกชนยึดม่ันใน
พระพุทธศาสนาในหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา 
2. สงเสริมสนับสนุนให
พุทธศาสนิกชนไดรวม
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
พุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติ
ธรรมดวยการถวายพุทธบูชา 
ธรรมะบูชา และสังคบูชาได
อยางถูกตอง 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา, 
วันออกพรรษา, วันมาฆบูชา, 
วันวิสาขบูชา  ปละ 1 ครั้ง  
ตอกิจกรรม 

150,000 150,000 150,000 - พุทธศาสนิกชนมีท่ียึด
เหนี่ยวทางดานจิตใจ
สามารถประพฤติ 
ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองท้ังกาย วาจา ใจ 
ตามหลักธรรมะแหง
พระพุทธศาสนา 
- ทะนุบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองตอไป 
- สังคมมีความสุข 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดงานทอดกฐิน
สามัคคี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  
การทํานุบํารุพระพุทธศาสนา 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
พุทธศาสนิกชน  ทําหนาท่ี
ของชาวพุทธและนํา
หลักธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 

-  มีพุทธศาสนิกชนเขารวม
กิจกรรมประมาณ  50,000  
คน 
-  ไดอนุโมทนา  ปจจัย   
ต้ังกฐิน  ประมาณ  300,000  
บาท 

70,000 70,000 70,000 -  พุทธศาสนิกชนได 
สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 
-  วัดมีปจจัยเพื่อใชใน
การทํานุบํารุงศาสนา
และกิจสงฆ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการกิจกรรม
บรรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทพระภาค 
ฤดูรอน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู  ความเขาใจ
ในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 
-  เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 

-  จัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรและอุปสมบทพระ
ชวงปดภาคเรียน  จํานวน   
2  วัด   เวลา  1  เดือน 

300,000 300,000 300,000 -  มีเด็ก  เยาวชนสมัคร
เขาบรรพชาสามเณร
อุปสมบทพระ  จํานวน  
100 คน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

7 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมจริยธรรมแก
เยาวชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เผยแพรความรู  ความเขาใจ
ดานจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน 
-  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
-  เพื่อใหเด็กและเยาวชน
สามารถนําหลักธรรมคําสอน
และปฏิบัติตามหลักศาสนาได 

-  จัดเขาคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
-  จัดอบรมพุทธศึกษาและ
อิสลามศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนหลังเวลาเรียนหรือ
วันหยุดเสาร-อาทิตย 
-  สงเด็กและเยาวชนสอบ
ธรรมศึกษากับแมกองธรรม
สนามหลวง 
 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

- เด็ก  และเยาวชนมี
ความรูความเขาใจใน
หลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
-  เด็กและเยาวชนยึดม่ัน
ในหลักธรรมคําสอน
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
-  เด็กและเยาวชน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและคุณคา 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -  จัดประกวดมารยาทไทย
และกิจกรรมอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -  มีเด็ก  เยาวชนสมัคร
เขาบรรพชาสามเณร
อุปสมบทพระ  จํานวน  
100 คน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและวิทยาการ
ใหมในการปฏิบัติงาน  
ในดานการพัฒนาทองถิ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ันพื้นฐานเฉพาะทางท่ี
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
การเงินการคลัง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง  
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม  จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

จัดอบรม สัมมนา  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ทัศนศึกษาดูงาน
ท้ังในและตางประเทศ  ใหกับ
ผูบริหาร, ผูชวยผูบริหาร, 
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงาน ลูกจางประจํา  
พนักงานจาง ของเทศบาลท้ัง
องคกร  ในเรื่องการบริหาร
การจัดการ  การบริการ  
จํานวน 1,000 คน ไมนอยกวา 
2 ครั้ง 

5,450,000 5,450,000 5,450,000 - เพิ่มสมรรถภาพ
บุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจ  
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดีข้ึน 
- ลดความเสี่ยงในเรื่อง
ของการทําผิดวินัย
ละเมิดและคดีอาญา 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

   8. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
       8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกบุคลากร
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท้ังฝายการเมือง  ฝายประจํา
ใหมีความรู  ความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอการพัฒนา 
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
ทองถิ่นมีความกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเอง 

- ผูบริหารทองถิ่น  สมาชิก
สภาทองถิ่น  เจาหนาท่ี
ทองถิ่น  พนักงานจางรวมถึง
ลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับทุน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี  ไมเกิน 
รุนละ  16  คน 
- ระดับปริญญาโท  ไมเกิน 
รุนละ   6  คน 

3,200,000 3,200,000 3,200,000 - ทําใหบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท้ังฝายการเมือง
และฝายประจํามีความรู  
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชนแกทองถิ่น 
- ทําใหบุคลากรของ
ทองถิ่นมีความกาวหนา
ในอาชีพราชการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

     8. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
       8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการประชุมเครือขาย
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนา 
องคความรูในการบริหารและ
การปกครองสวนทองถิ่นและ
เพื่อกอต้ังเครือขายการ
บริหารงานรวมกันของ
ราชการสวนทองถิ่นใน
จังหวัดตรัง 
- เพื่อใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในจังหวัดตรัง 
มีความเขาใจในเรื่องตาง ๆ  
ในทิศทางเดียวกัน 

- จัดประชุมเครอืขาย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดตรัง  ประจําทุกเดือน  
จํานวน  100  องคกร 

250,000 250,000 250,000 - ทําใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมี
ความรูความเขาใจใน
การบริหารการปกครอง
ทองถิ่นในทิศทาง
เดียวกันและพรอมท่ีจะ
ทํางาน 
- ทุกทองถิ่นสามารถ
บริหารงานรวมกันใน
การพัฒนาจังหวัดโดย
ผานศูนยเครือขาย
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  จังหวัดตรัง 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน  เทศบาล
นครตรัง  รุนท่ี  12/2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหความรูแกประชาชน
ซึ่งจะเปนสรรพกําลังในการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- เพื่อประชาชนมีความรักและ
รับผิดชอบในชุมชนสามารถ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่นได
เม่ือประสบภัยตาง ๆ 

- จัดอบรม  อปพร. เพิ่มใหได 
สัดสวนอัตรารอยละ  2  ของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ  ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
- เพื่อเพิ่มสมาชิก อปพร.  เพื่อ
เปนกําลังเสริมของเจาหนาท่ี
ปองกันฯ  ในการออกชวย 
เหลือประชาชนเม่ือเกิดเหตุ
สาธารณภัยข้ึน 
- จัดอบรม  จํานวน  50  คน   
เปนเวลา  5 วัน  ตามหลักสูตร 
 

250,000 250,000 250,000 - ทําใหมีกําลังสมาชิก  
อปพร.ชวยเหลือกิจการ 
ปองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย   เพ่ือเปน 
ผูรวมชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ในยามเกิดเหตุสาธารณ-
ภัย 
- ผูรับการฝกอบรมมี
ความรู   ความเขาใจ   
สมารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน
ได 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 
- 462 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการอบรมใหความรู
อัคคีภัยเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหนักเรียนในเขต
เทศบาล  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันภัย
เบ้ืองตน  และระงับอัคคีภัยได
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
-สามารถลดการเกิดความ
สูญเสียทรัพยสินไดอยาง
ทันทวงที 

- จัดฝกอบรมใหความรู 
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเบ้ืองตน ใหกับ
นักเรียนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
-ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  จํานวน 100 คน 
 
 

100,000 100,000 100,000 - นักเรียนท่ีผานการ
ฝกอบรม  สามารถมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัยเบ้ืองตน 
และสามารถนําความรู
ไปถายทอดแกบุคคล
ภายในครอบครัวและ
ผูอื่นได 
- สามารถชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่นได 
 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 
- 463 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหสมาชิก อปพร.  
มีโอกาสทบทวนความรูเดิม
และเรียนรูในเรื่องใหม ๆ 
เกี่ยวกับการปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 
-เพื่อใหมีการรวมตัวและ 
การดําเนินกิจกรรมของ
สมาชิก อปพร. 
-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จัดอบรมสมาชิก  อปพร. 
- เพื่อเปนกําลังเสริมของ
เจาหนาท่ีปองกันฯ ในการ
ออกชวยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดเหตุสาธารณภัยข้ึน 
- จัดอบรม จํานวน 50 คน  
เปนเวลา 3 วันตามหลักสูตร 
 

- 200,000 200,000 - สมาชิก อปพร.มีความ
กระตือรือรนและขีด
ความสามารถท่ี
ชวยเหลือในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเพิ่ม
มากข้ึน 
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีเครือขาย
อาสาสมัครภาค
ประชาชนท่ีเขมแข็ง 
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 
- 464 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการประชุมเครือขาย
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย ไดรับการพัฒนาความรู 
พัฒนาทักษะเพิ่มความรู
ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
- เพื่อใหเกิดความชํานาญ 
- เพื่อใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 
จํานวน 50 คน  

100,000 - - - ผู เข า รับการ อบรมมี
ควา มสา มาร ถใน กา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ
ชวยเหลือผูประสบภัยได
อย างถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการประกวดครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- เพื่อยกยองเชิดชูครูผูสอน
และผูบริหารท่ีมีความรูความ
สามรถและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน 
- เพื่อเปนการกระตุนให
ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษามีความ
กระตือรือรนในการพัฒนา
ตนเอง 
- เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนครู
และผูบริหารดีเดนของสังกัด
เทศบาลนครตรังไปเขารวม
การประกวดในระดับกรมฯ 
 

- จัดประกวดครูดีเดน 8 กลุม 
สาระและระดับปฐมวัยใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  ปละ 
1 ครั้ง 
- สรรหาตัวแทนครูดีเดนและ
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนสง
เขาประกวดระดับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ปละ 1 ครั้ง  จํานวน 2 คน 
 

50,000 50,000 50,000 - ครูผูสอนและผูบริหาร
โรงเรียนมีการพัฒนา
ตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
- ครูผูสอนและผูบริหาร
โรงเรียนท่ีไดรับการ
คัดเลือกท้ัง 2 ประเภทมี
ความภาคภูมิใจท่ีไดรับ
การยกยองเชิดชู 
- มีตัวแทนครูและ
ผูบริหารโรงเรียนดีเดน 
จํานวน 2 คน ไปเขารวม
ประกวดในระดับกรมฯ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บรรณารักษและเจาหนาท่ี
หองสมุด 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาหนวยงานใหกาวทัน
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
 
 
 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บรรณารักษ พนักงานครูใน
สถานศึกษา พนักงานจาง 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ
งานหองสมุด จํานวน 50 คน 
ปละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 - บุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ไดนําความรูจากการ
อบรมมาปรับปรุงและ
พัฒนาหองสมุดใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานหองสมุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู
และนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาหนวยงานใหกาวทัน
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
 
 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการในการปฏิบัติหนาท่ีแก
พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน 1 ครั้ง 

750,000 750,000 750,000 - พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรูความสามารถ
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานการสอนและ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานพัฒนาสื่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมใหแกบุคลากรทาง
การศึกษา 
- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจาง ใหมีความรูและ
ทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
- เพื่อพัฒนาพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจางให
ทันกับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมใหแกบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน 1 ครั้ง 
- พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรไวใชในการ
ปฏิบัติงานและในการเรียน
การสอน จํานวน 1 ครั้ง  

   - ผูเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมรวดเร็วยิ่ง 
- บุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนา กาวทันกับ
เทคโนโยลีท่ี
เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานพัฒนาสื่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

  - เพื่อสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการในการปฏิบัติหนาท่ีแก
พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงาน
กีฬานันทนาการ  จํานวน 1 
ครั้ง 
  
 
 
 
 

56,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

56,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

56,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน) 

- บุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความสามารถ
ในงานกีฬานันทนาการ
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

- เพื่อเสริมสรางวินัยจราจร
ใหกับนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน  
- เพื่อใหเด็กนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนมีสวนรวมในการ
แกปญหาการจราจร 
- เพื่อใหเด็กนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน  ไดรับความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร  
 
 

- จัดอบรมใหความรูแก
เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชน  จํานวน  100  คน 
 

100,000 100,000 100,000 -เพื่อใหเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ชวยเหลือ
ตนเองและสังคมในการ
จัดการจราจรบริเวณ
ทางเขาสถานศึกษา 
-เพื่อเปนการชวยเหลือ
สนับสนุนเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีอํานวยการ
จราจร 
 
 
 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เขตเมือง (อสม.) 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 -เพื่อใหความรูดาน
สาธารณสุขสิ่งแวดลอม
และอื่นๆ แก อสม.ท่ีคง
ปฏิบัติงานในชุมชน 
 - เพื่อใหความรูแก
ประชาชนท่ีอาสาเขามา
เปนอาสาสมัคร-
สาธารณสุขเขตเมือง  
(อสม.)รุนใหม 

 - จัดอบรมฟนฟูความรูแก อสม.ท่ี
ยังคงปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน  (อสม.เกา) จํานวน
ประมาณ  300  คน  
 - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน
ท่ีอาสาเขามาเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเขตเมือง (อสม.ใหม)  
จํานวนประมาณ  40 - 50 คน 
- ประชุมคณะกรรมการชมรม  
อสม.เทศบาลนครตรัง จํานวน 3  
คร้ังตอป 

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - สามารถฟนฟูความรูใหแก 
อสม. ท่ียงัปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 
- ประชาชนในชุมชนท่ีอาสาเขามา
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขเขต
เมือง (อสม.)  รุนใหมมีความรู
ดานสาธารณสุขและดานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของซึ่งสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 -งานแผนงาน
สาธารณสุข 

  



 
- 472 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับ อสม.  
เขตเมืองอื่นๆท้ังในจังหวัด
และตางจังหวัด 
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
เสียสละปฏิบัติงานใหแก
สวนรวมดวยความต้ังใจจริง 

 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ โดยนําอสม.
ศึกษาดูงานในเขตเมืองอื่นๆ 
ท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด 
 - ประกวดอาสามัครฯ เขต
เมือง (อสม.)เทศบาลนครตรัง
ดีเดนประจําป  2551  อันดับ 
1,2 และ 3 

  

   - อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
เทศบาลนครตรังท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนอสม.ดีเดน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมใหความรู
เบ้ืองตนในการใช
คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน
แกผูนําชุมชน 

- เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
คอมพิวเตอร 
- ผูนําชุมชนสามารถใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา
องคกรชุมชน 

- จัดอบรมใหความรูในการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกผูนํา
ชุมชน จํานวน 60  คน  
จํานวน  3 วัน 

- 50,000 50,000 - ผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
- ผูนําชุมชนสามารถนํา
ความรูจากการอบรม 
นําไปใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของชุมชน 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการฝกอบรม/
สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/
กลุมสตรีชุมชนเทศบาล
นครตรัง 

- เพื่อสรางองคกรสตรีใหเกิด
เครือขายสูการพัฒนาเขมแข็ง
และยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น 
- เพื่อเสริมสรางศักยภาพผูนํา
และสมาชิกสตรี 
- เพื่อสรางความรัก  ความ
สามัคคีในหมูคณะ 
- เพื่อใหสตรีมีกิจกรรมตางๆ
ท่ีสามารถสอดรับกับนโยบาย
ของเทศบาลและของภาครัฐ 

- จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อ
ถายทอดความรูแกสตรีทุก
ดานตามความตองการอยาง
นอยปละ 300 คน 
- กําหนดใหมีการประชุมกลุม
สตรีอยางสมํ่าเสมอในรอบป
ตามความเหมาะสมท้ังในระดับ
กลุมแตละชุมชนและระดับ
เทศบาลอยางนอย 20ครั้ง / ป 
- จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรูจาก
ประสบการณตรงโครงการสัมมนา 
เขาคายศึกษาดูงานปละ 1 ครั้ง 

600,000 600,000 600,000 - มีกลุมสตรีท่ีมีความ
เขมแข็ง 27 ชุมชน มี
สมาชิกรวมท้ังสิ้น 
ประมาณ  2,000 คน 
- สรางเครือขายองคกร
สตรีระดับเทศบาล
จํานวน 1 คณะ 
- แกนนําสตรีและ
สมาชิกมีความรูเกิด
ทักษะเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

       - สรางสานสายใยรัก  
ความรัก  สามัคคีในหมู
คณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ 
    8.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการฝกอบรมผูนํา
องคกรชุมชน/
คณะกรรมการชุมชน/
กลุมตาง ๆ 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผูนําชุมชน 

- เพื่อใหองคกรผูนําชุมชน
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง 
- เพื่อเสริมสรางองคกรผูนํา 
ชุมชนใหเขมแข็ง 
- เพื่อสรางวิสัยทัศนของผูนํา
องคกรชุมชนสามารถเปนแกน
ในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาชุมชน 
 

- จัดอบรมใหความรูแก
กรรมการชุมชน ผูนําองคกร
ชุมชนกลุมตาง ๆอยางนอย 
10 ครั้ง 
- จัดทัศนศึกษาดูงานในกลุม
ผูนําองคกรชุมชน จํานวน  
ครั้ง  1  กลุม 
- บุคคลเปาหมาย
ประกอบดวย  คณะกรรมการ
ชุมชน,กรรมการกลุมตางๆ 
ท้ัง 27  ชุมชน 
 

500,000 500,000 500,000 - ผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจบทบาท
หนาท่ีมากยิ่งข้ึนท้ัง 27  
ชุมชน 
- ผูนําชุมชนมีความรู/ 
เกิดทักษะประสบการณ 
จากการศึกษาดูงานเพื่อ
มาพัฒนาชุมชนของ
ตนเองไปสูความ
เขมแข็งยิ่งข้ึน 
- ผูนําองคกรชุมชนมี
วิสัยทัศนท่ีกาวไกล 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร   อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1 แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอุดหนุน 
เหลากาชาดจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่ออุดหนุนกิจกรรมในการ
บําเพ็ญประโยชนของเหลา
กาชาดจังหวัดตรัง 

- จายเงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
แกเหลากาชาด 

50,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

50,000 
(ใหเงิน

อุดหนุน) 

- ผูดอยโอกาสไดรับการ
ชวยเหลือ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อใหนักเรียนมีความรูและ
รูถึงโทษของยาเสพติด 
-  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 
-  จัดอบรมการรณรงคปองกัน
ยาเสพติด 
-  เพื่อใหนักเรียนได 
ทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรู 
 

-  คณะครู  นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
นครตรัง  จํานวน  3,000  คน  
รวมกิจกรรมรณรงคปองกัน
ยาเสพติด 
-  นักเรียนแกนนําตอตาน
ยาเสพติดเขารับการอบรม 
จํานวน 100  คน 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

-  นักเรียนไมไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 
-  นักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 9. ยุทธศาสตร   การพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
           9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
( บาท) 

2554 
( บาท) 

2555 
( บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคืนรอยยิ้มท่ี
สดใสสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
แกผูสูงอายุ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ใสฟนเทียมใหกับผูสูงอายุ
ท่ีมีการสูญเสียฟนเพื่อชวย
ในการบดเค้ียว 

 2. สรางสุขนิสัยในการดูแล
ความสะอาดชองปากท้ังฟน
แทและฟนเทียมแกผูสูงอายุ 

 3. สรางความมีสวนรวมของ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการ
แกปญหาสุขภาพชองปาก
ผูสูงอาย ุ

- ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพ 
ชองปากจํานวน  70 คน 
- ผูสูงอายุไดรับการใสฟนเทียมจํานวน 
70 คน 

400,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

- ผูสูงอายุไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก 
- ผูสูงอายุท่ีใสฟนเทียมและ
ไดรับคําแนะนําในการดูแล 
ฟนแท/ฟนเทียม 
- ความพึงพอใจของผูสูงอาย ุ
ตอการใสฟนเทียม  

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งานบริการการแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 9. ยุทธศาสตร   การพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
           9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ีและสงเคราะห 
ผูท่ีสังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อลดอัตราปวยตายของ
โรคท่ีสามารถรักษาได 
- เพื่อใหประชาชนท่ีไมมี
หลักประกันสุขภาพอื่นท่ี
รัฐจัดใหและเปนผูท่ีสังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูลในเขต
เทศบาลนครตรัง ไดรับ
บริการดานการ
รักษาพยาบาลอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพดีถวนหนา 

- ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูท่ี
สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลในเขต
เทศบาลนครตรัง จํานวน 18,000 ราย 
- ออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนท่ี
ใหบริการรักษาพยาบาลแกประชาชน
ในเขตเทศบาลนครตรัง โดย
หมุนเวียนไปตามการจัด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหาร
ชุมชน ท้ัง 27 ชุมชน 

350,000  

 

350,000  
 

350,000  
 

- ผูท่ีสังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูลไดรับบริการดาน
การรักษาพยาบาลอยาง
มีประสิทธิภาพ และ
ท่ัวถึง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553 – 2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 9. ยุทธศาสตร   การพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
           9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

      

งบประมาณและที่มา 
2553 2554 2555 ที่ โครงการ วัตถุประสงค   เปาหมาย                    

(ผลผลิตของโครงการ) 
(บาท) (บาท) (บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

โครงการหวงใยมารดา
พัฒนาทารก 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
  
  

1. เพื่อใหความรูในการปฏิบัติตนหลัง
คลอดและการดูแลทารกแรกเกิด 
2.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ 
มารดาและทารกหลังคลอดตาม 
แบบบันทึกการดูแลหลังคลอด 
(แบบ 4 , แบบ 5) 
3. เพื่อสงเสริมใหมารดาเลี้ยงทารก 
ดวยนมมารดาจนอายุ 6 เดือน 
  

  1. มารดาหลังคลอดภายใน 6 
สัปดาหแรก  และทารกแรกเกิด 
ท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลนคร
ตรัง ไดรับการเยี่ยม 100 % 
 2. จัดซื้อวัสดุท่ีจําเปนใช
สําหรับเด็กออน (ชุดเยี่ยมหลัง
คลอด) เชน สบู แปง ผาเช็ดตัว 
ฯลฯ จํานวน 400 ชุด 
 3. จัดหาสื่อตางๆเพื่อสงเสริม/
พัฒนาการเด็กตามวัย 
  

80,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

 1. มารดาหลังคลอด
สามารถดูแลตนเองไดอยาง
ถูกตองและเลี้ยงดูทารกแรก
เกิดใหมีพัฒนาการตามวัย
ไดอยางเหมาะสม 
2.มารดา-ทารกไดรับการ
ตรวจติดตามภาวะสุขภาพ
หลังคลอดทุกราย 
  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 - งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
  
  
  
  
  
  
  
   



 

 

- 482 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 9. ยุทธศาสตร   การพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
           9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

      

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมดาน
สุขภาพใหแกผูสูงอาย ุ
- เพื่อพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของ
ผูสูงอาย ุอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมดานสุขภาพใหผูสูงอายุมี
กิจกรรมตอเนื่องทุกเดือน จํานวน 27 
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
ตัวช้ีวัด 
- รอยละ 90 ของผูสูงอายุมีความสุข
มากกวาประชาชนท่ัวไปตามเกณฑช้ีวัด
ความสุขของกรมอนามัย 
 

450,000   
 

450,000   
 

450,000   
 

-  ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและมี
ความสุขมากกวา
เกณฑมาตรฐาน
ประชาชนท่ัวไป
เนื่องจากไดเขารวม
กิจกรรมตอเนื่องท่ีจัด
ให 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ   
สาธารณสุข 1 ,2,3  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
 9. ยุทธศาสตร   การพัฒนาอยูดีมีสุขของประชาชน 
           9.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

      

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข 

- เพื่อจัดบริการสาธารณสุข
แกประชาชนไดอยางท่ัวถึงมี
ประสิทธิภาพ 

- แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ใหบริการดานสาธารณสุขและการ
รักษาพยาบาลท่ีศูนยบริการฯ จํานวน 3 
แหง 
 
 
 
 
 
 

60,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

60,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

60,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

- ประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ ได
มาตรฐานอยางท่ัวถึง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ   
สาธารณสุข  
1 ,2, 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

-เพื่อชวยเหลือคาเสียหาย
เบ้ืองตนแกผูประสบภัย  เชน
ไฟไหม  วาตภัย  อุทกภัย   
ในชุมชน 
-เพื่อเปนการบรรเทาความ 
เดือดรอนแกผูประสบภัยพิบัติ 
 
 
 
 
 

- ชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลท่ีประสบภัยพิบัติ 

300,000 300,000 300,000 -  ชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนเบ้ืองตน
ใหแกผูประสบภัย 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
ชุมชน 

- เพื่อใหการชวยเหลือผูสูงอายุ
ในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติและ
ผานเวทีประชาคมในชุมชน 
- เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
เบ้ืองตนของผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุท่ีไดรับสิทธิเงิน
สงเคราะหโดยผานเวที
ประชาคม  จํานวน  1,210  
คนๆละ 500 บาทตอเดือน 
จายปละ2  งวดๆละ  6  เดือน 

7,260,000 
(เงินอุดหนุน) 

7,260,000 
(เงินอุดหนุน) 

7,260,000 
(เงินอุดหนุน) 

- ผูสูงอายุไดรับการ
ชวยเหลือเบ้ียยังชีพ 
- สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนเบ้ืองตน 
- ผูสูงอายุมีความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 



 

 

- 486 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูพิการ 

- เพื่อใหการชวยเหลือคน
พิการภายในเขตเทศบาลท่ีมี
คุณสมบัติและผานเวที
ประชาคมในชุมชน 
- เพื่อใหการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 
- เพื่อชวยเหลือคนพิการให 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีคุณคา 
 
 
 
 

- ผูพิการท่ีไดรับสิทธิรับเงิน
สงเคราะห  โดยผานเวที
ประชาคม  จํานวน  431  คน  
สํารวจรายใหม  จํานวน  60 
คนๆละ  500  บาทตอเดือน  
จายทุกเดือน  ตลอดชีพ   

2,946,000 
(เงินอุดหนุน) 

2,946,000 
(เงินอุดหนุน) 

2,946,000 
(เงินอุดหนุน) 

- คนพิการภายใน 
เขตเทศบาลฯไดรับ 
เบ้ียยังชีพ 
- สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนในเบ้ืองตน 
- คนพิการมีสภาพความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการสงเคราะห 
ผูปวยเอดส 

- เพื่อใหการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดสท่ีผาน
การรับรองจากแพทยและยื่น
ขอรับการสงเคราะห 

- สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสคนละ 500 บาท/เดือน 
จํานวน 10 คน 

60,000 60,000 60,000 - ผูปวยเอดสท่ีเปดเผย
ตนเองและขอรับการ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลไดรับเบ้ียยังชีพ
เบ้ืองตน 
- ผูปวยเอดสมีสภาพ 
ความเปนอยูและกําลังใจ
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

12 โครงการสงเคราะห
ประชาชนผูทุกขยาก 
ขาดแคลนไรท่ีพึ่ง 

- เพื่อชวยเหลือเบ้ืองตนแก 
ประชาชนท่ีมีฐานะยากจน
ขาดแคลนไรท่ีพึ่งท่ีผานการ
พิจารณา 
- เพื่อชวยเหลือลดปญหา
ความขาดแคลนและยากจน
ในชุมชน 
- เพื่อชวยเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับประชาชน 
ผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพึ่ง 

- ใหการชวยเหลือประชาชน 
ผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพึ่งท่ี
ผานการพิจารณาจากเวที
ประชาคมในชุมชน จํานวน  
81  ครอบครัวๆ ละ 2,000
บาท 

162,000 162,000 162,000 - สามารถบรรเทาความ 
เดือดรอนเบ้ืองตนแก
ครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจนท่ีผานการ
พิจารณาตามระเบียบ
ราชการ 
- ผูท่ีไดรับการ
สงเคราะหมีสภาพความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
- ผูท่ีไดรับการ
สงเคราะหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสรมิสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอสุขภาพกาย
และจิตใจของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- เพื่อสงเสริมสวัสดิการ
ผูสูงอาย ุ
- เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพผูสูงอาย ุ
- เพื่อสนับสนุนดานคาใชจาย
วัสดุ  อุปกรณ  ท่ีเปนประโยชน  
ซึ่งกอใหเกิดรายไดในชมรม
ผูสูงอาย ุ

- จัดต้ังกลุมของผูสูงอายุเพื่อ
ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน
อยางนอยชุมชนละ  1  กลุม
เพื่อทํากิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนดานสันทนาการ
และดานสุขภาพอยางนอย  1  
ครั้ง  มีผูเขารวมไมนอยกวา  
500  คน 

300,000 300,000 300,000 - มีชมรมผูสูงอายุเกิดข้ึน 
ในเขตเทศบาลนครตรัง 
- ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
- เกิดการสราง
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูสูงอายุในแต
ละชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   9.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

14 โครงการสนับสนุนการ
บําบัดรักษาผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด 

- เพื่อชวยเหลือเปนคาใชจาย 
เบ้ืองตนแกผูเสพ/ผูติด  ท่ีติด
ยาเสพติด 
- เพื่อลดจํานวนผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด 
- เพื่อลดปญหาสังคม 

- สนับสนุนเปนคาใชจาย 
เบ้ืองตนแกผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติดท่ีสมัครใจเขาใน
การบําบัด  จํานวน  15  ราย 

45,000 45,000 45,000 - สามารถชวยเหลือผู
เสพ/ผูติดยาเสพติดใน
เบ้ืองตน 
- สามารถลดจํานวนผู
เสพ/ผูติดยาเสพติด 
- ลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
สังคม  เชน  ปญหาการ 
ลักขโมย  ปญหาโรค
เอดส 
 
 
 
 

-ศตส.ทน.ตรัง 
-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 491 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมตาน 
ยาเสพติดสี่มุมเมือง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อใหความรูดานการ
ปองกันยาเสพติดแกเยาวชน 
- เพื่อสรางเครือขายเยาวชน 
ใหรวมกันปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด 
- เพื่อเยาวชนมีภูมิคุมกัน 
ยาเสพติด 
- เพื่อสนองนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาลดานการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด 

- จัดอบรมเขาคายใหความรู
ดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดแกเยาวชนใน
เขตเทศบาล  จํานวน  1  รุน  
มีผูเขารวมจํานวน  200  คน 

300,000 300,000 300,000 -เด็กเยาวชนรูจักการอยู
รวมกันในสังคม  ทําให
สังคมเกิดความสงบสุข 
-เยาวชนรูจักการทํางาน
ในลักษณะเครือขาย 
-สรางภูมิตานทานดาน
ยาเสพติดแกเด็กเยาวชน 
-สนองนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 492 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานตานยาเสพติด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อเปนการอนุรักษลูกเสือ
ชาวบานใหคงอยูสืบไป 
-เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
-เพื่อสรางความสมานฉันทใน
สังคม 

-จัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
จํานวน  1  รุน  โดยมี
ผูเขารวมจาก  27  ชุมชนใน
เขตเทศบาลจํานวน  200  คน 

300,000 300,000 300,000 -สามารถอนุรักษ
กิจกรรมลูกเสือชาวบาน
ใหคงอยูกับสังคมไทย
สืบไปและเปนผูเฝา
ระวังตานยาเสพติด 
-ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอพระบาท- 
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
-ประชาชนมีความรัก  
ความสามัคคี 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 493 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดต้ังกลุม
ออมทรัพยชุมชน 
 

- เพื่อใหชาวบานรูจักการอด
ออม  สะสมเงินดวยสัจจะมี
เงินทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและสวัสดิการของสมาชิก 
- เพื่อใหประชาชนมีความรู 
เขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
- เพื่อรูจักผนึกกําลังรวมน้ําใจ 
ความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
- เพื่อใหการเรียนรูสงเสริม
ประสบการณ  เรื่องเงินทุนการ
จัดการ 

- จัดประชุมเพื่อใหความรูแก
สมาชิกกลุมออมทรัพยและ
ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน  1  
ครั้ง  ผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน  300  คน 

150,000 150,000 150,000 - ชาวบานมีความรู 
เขาใจเกี่ยวกับการออม
ทรัพยมากข้ึน 
- ประชาชนรูจักวางแผน 
ในการใชจายเงินใน
ครอบครัว 
- ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี 
- ประชาชนมีความเขาใจ
ในการบริหารจัดการ
เรื่องของการเงินและการ
ออมเพิ่มข้ึน 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 494 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการกิจกรรมกองทุน
แมของแผนดิน 
ตานยาเสพติด 

- เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับกองทุนแมของแผนดิน 
- เพื่อใหชุมชนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหายาเสพติด 
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 
แกคณะทํางานตานยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกองทุนแมของ
แผนดินจํานวน  1  ครั้ง   
มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน  
135  คน 

50,000 50,000 50,000 - สมาชิกชุมชนมีความ 
เขาใจบทบาทกองทุนแม 
เพิ่มมากข้ึน 
- ประชาชนในชุมชนได 
รับรูเกี่ยวกับการแกไข
ปญหายาเสพติด 
- ชุมชนมีขวัญและ
กําลังใจในการตอสู
เอาชนะยาเสพติด 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 495 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 

- เพื่อนําแผนแมบทมาบรรจุเปน
แผนพัฒนาเทศบาล 
- เพื่อใหการพัฒนาดานชุมชน 
เปนไปอยางมีระบบ 
- เพื่อใหปญหาของชุมชน
ปรากฏในแผนและงบประมาณ 

-จัดทําแผนแมบทในเขต
เทศบาล ท้ัง 27 ชุมชนโดยแต
ละชุมชนจะมีแผนแมบทของ
ตนเอง  โดยไดพื้นฐานขอมูล
และประเด็นปญหาของ
ประชาชนและความตองการ
ของประชาชนมาบรรจุไวใน
แผนแมบทชุมชนของแตละ
ชุมชนซึ่งแตละชุมชนตองมี
แผนแมบทของตนเองชุมชน
ละ 1 เลม เพื่อใชในการเปน
ขอมูลในการพัฒนาและขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และจากรัฐบาลกลาง 

150,000 150,000 150,000 - ทําใหเทศบาลสามารถ
นําปญหาของชุมชนใช
ในการแกไขปญหาได
อยางเปนระบบและ
ถูกตองตามความ
ตองการของประชาชน 
- ทําใหเทศบาลสามารถ
จัดต้ังงบประมาณในการ
แกไขปญหาความ
ตองการของชุมชนได
ตรงตามความจําเปน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 496 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชน 

- เพื่อใหกรรมการชุมชน   กลุม 
องคกรและประชาชนนําเสนอ
ปญหาของประชาชนในชุมชน 
เสนอตอผูบริหารเพื่อทราบและ 
หาแนวทางแกไขปญหา 
- เพื่อกรรมการชุมชนมีโอกาส 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกันระหวางชุมชน 
- เพื่อใหประชาชน กรรมการ
ชุมชน   ผูนําชุมชนรับทราบ
นโยบายของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและนโยบายของ
รัฐบาลกลาง 

- จัดใหมีการประชุมสัมมนา
โ ด ย มี ผู บ ริ ห า ร อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น 
ห น ว ย ง า น ข อ ง ภ า ค รั ฐ
ประชาชนรวมกับกรรมการ
ชุมชนท้ัง 27 ชุมชน โดยจัด
ใหมีการประชุมสัมมนาฯ ป
ละ 4  ครั้ง (3 เดือน/ครั้ง) มี
ผู เข ารวมประชุมสัมมนาฯ 
จาก 27 ชุมชน ประมาณ 300  คน   
- ส ถ า น ท่ี ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร
หมุนเวียนกันไปชุมชนตางๆ 
 

315,900 315,900 315,900 - ทํ า ใ ห ค ณะ ผู บ ริ ห า ร
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ินสามารถนําปญหา
ของประชาชนไปใชในการ
แก ไ ข ป ญ ห าแ ล ะ นํ า เ ข า
แผนพัฒนาและตั้งงบประมาณ
ในการดําเนินการแกไขปญหา
คว าม ต อง กา ร ชุม ชน ไ ด
อยางถูกตอง 
- ทํ า ใ ห อง ค ก ร ปก ค ร อ ง
สวนทองถ่ินไ ด รับทราบ
ประเด็น 
ป ญ ห า โ ด ย ต ร ง แ ล ะ
จัด ลําดับของปญหาตาม
ความสําคัญและเรงดวนได 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

 

- 497 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการชุมชนสัมพันธ -เพื่อใหสมาชิกในชุมชนมี 
โอกาสแสดงออกรวมกันในดาน
การออกกําลังกาย,สันทนาการ 
-เพื่อเปนขวัญกําลังใจของ
สมาชิกชุมชนท่ีดีข้ึน 

- ประชาชน  ผูนําชุมชน    
พนักงานเทศบาลรวมแขงขัน 
กีฬาพื้นบานเช่ือมความ
สามัคคี 
- จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบาน
พาเหรด  กองเชียร 
- กิจกรรมสันทนาการ  
สังสรรค มีผูเขารวมจํานวน 
3,500  คน            

850,000 850,000 850,000 - ประชาชน  พนักงาน 
เทศบาลมีสุขภาพท่ีดีมี
ความรัก  ความสามัคคี  
มีความสัมพันธท่ีดี 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากข้ึน 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีโอกาส
พบปะสังสรรคกัน 
-ทําใหประชาชนรูสึกดี 
และภาคภูมิใจ 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) 

- เพื่อจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐานของทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล 
- เพื่อหนวยงานภาครัฐและสวน
ท่ีเกี่ยวของไดรูปญหาของ
ครัวเรือนในภาพรวมสามารถ
แกไขปญหาไดตรงความตองการ
ของชุมชุน 
- เพื่อเปนขอมูลประกอบในการ
พัฒนาทองถิ่น 
- เพื่อเปนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ 

-อบรมถายทอดความรู วิธีการ
จัดเก็บขอมูลแกบุคคลแกนนํา
ตามความเหมาะสม จํานวน  
1 ครั้ง แกนนําจากทุกชุมชน 
- ดําเนินการจัดสงผูจัดเก็บลง
สูพื้นท่ี  ท้ัง 27 ชุมชนโดย
จัดเก็บขอมูลเปนราย
ครัวเรือนมีเปาหมายจํานวน  
12,000 ครัวเรือน 
-รวบรวมประมวลผลขอมูล 
แลวจัดทําแบบสรุปขอมูล 
จปฐ. 
 

200,000 200,000 200,000 - สามารถรูขอมูลความ
จําเปนพื้นฐานของ
ครอบครัวประชาชนใน
ชุมชนทุกครัวเรือนใน
เขตเทศบาล  ตามเกณฑ
ช้ีวัด 42  ตัวช้ีวัด 
- ทําใหรูปญหาของครัวเรือน 
-สนับสนุนจัดทําแผน
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- ครัวเรือนท่ีไดผานการ 
จัดเก็บขอมูล  จํานวน 
12,000 ครัวเรือน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมและเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน  

- เพื่อสนับสนุนชุมชนในการ
จัดการประชุมในชุมชนเพื่อ
เตรียมรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ ของเทศบาล 
- เพื่อสนับสนุนดานคาใชจาย
ใหแกชุมชนเปนคาวัสดุในการ
จัดการประชุม 
- เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
สรางขวัญและกําลังใจแกชุมชน 
 
 
 
 

- อุดหนุนแกชุมชนในการจัด
ประชุมกรรมการการบริหาร
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน
ท้ัง  27  ชุมชนเดือนละ  1  
ครั้งเกี่ยวกับการเตรียมการ
จัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน 

832,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

832,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

832,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

- ชุมชนมีความแข็งแข็ง 
มากยิ่งข้ึน 
- ชุมชนมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
ชุมชน 
- ชุมชนมีความสามัคคี 
มากยิ่งข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2   แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการเงินอุดหนุน 
เพื่อใชจายในการติดตาม
เครือขายและองคกร 
ตาง ๆ ในชุมชน 

- เพื่อสนับสนุนเครือขายภาค
ประชาชนในการติดตาม
ชวยเหลือเครือขายตาง ๆ ใน
ชุมชน 
- เพื่อใหเครือขายตาง ๆ  ใน    
ชุมชนในเขตเทศบาลมีความ
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

- เครือขายตาง ๆ ในชุมชน 
ในเขตเทศบาลไดรับการดูแล
อยางท่ัวถึง เชน  เครือขาย
ดานยาเสพติด เครือขายกลุม
ออมทรัพย  เปนตน 

50,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

50,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

50,000 
(ใหการ

สนับสนุน 
งบประมาณ) 

- องคกรตาง ๆใน
ชุมชนมีความเขมแข็ง
มากยิ่งข้ึน 
- คณะกรรมการ
เครือขายตาง ๆ มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการครอบครัว 
ไมทอดท้ิงกันสังคม 
อยูเย็นเปนสุข 

- เพื่อใหครอบครัวในชุมชน
ไดชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน 
- เพื่อสงเสริมใหชุมชน 
เกิดความรัก  ความหวงใย 
เอื้ออาทรตอกันอยางจริงใจ 
- เพื่อสรางครอบครัวอบอุน
ชุมชนนาอยู  ปลอดผูไร
โอกาส 
- เพื่อใหชุมชนมีบทบาทใน
การแกปญหาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนตนเอง 

- สมาชิกในชุมชนชวยกัน
ดูแลชวยเหลือครอบครัวใน
ชุมชน 
- ครอบครัวเปาหมาย 27 
ชุมชน 100  ครัวเรือนท่ี
ประสบปญหาความขาด
แคลนและเดือดรอน 
วิธีการดําเนินการ 
1.จัดสํารวจหาขอมูลการให
ความชวยเหลือครอบครัวดอย
โอกาสในชุมชน  ท้ัง  27  
ชุมชน  เพื่อหากลุมเปาหมาย
ระยะเวลา 2  สัปดาห หรือตาม
ความเหมาะสม 

50,000 50,000 50,000 - ครอบครัวในชุมชนไดรับ
การเฝาดูแลซึ่งกันและกัน
มากข้ึน 
- กลุมเปาหมายในชุมชน
ไดรับความรูสึกท่ีดี   
เห็นคุณคาของตนเองละ
ชุมชนมากยิ่งข้ึน 
- ชุมชนสามารถใหความ
เสมอภาคและสงเสริมการ
พัฒนาและคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนไดเปนอยางดี 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนทายพรุ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

   -พบปะครอบครัวเปาหมาย
ช้ีแจงวัตถุประสงค  ขอความ
รวมมือ 
-เปดรับบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช  
อาหารและอ่ืนๆ  ตามความ
เหมาะสม 
-จัดงานวันครอบครัวไมทอดท้ิง
กัน  สังคมอยูเย็นเปนสุข 
-จัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู  
สรางความเอ้ืออาทรหวงใย 
แจกสิ่งของแกกลุมเปาหมาย 
-กิจกรรมสรางความรูสึกจาก
กลุมเปาหมายและผูเขารวม
โครงการ  เพ่ือกระชับความ
เขาใจ 

   -สมาชิกชุมชนมีความ
เขมแข็งสามารถรวม
กิจกรรมทางสังคมไดมาก
ข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว 
ลดโลกรอน 

-เพื่อปลูกจิตสํานึกใหสมาชิก
ในชุมชนท้ัง  27  ชุมชน  
เขาใจและต่ืนตัวเรื่องภาวะ
โลกรอน  โดยการปลูกผัก
สวนครัวในกระถาง 
-เพื่อสงเสริมการประกวด
พันธุไมงามเทศบาลนครตรัง
ท่ีนําเสนอไว 
-เพื่อลดภาระรายจายของ
ครอบครัว 

- ปลูกพืชผักสวนครัวอยาง
นอย 3-5 ชนิดตอครัวเรือน 
- จัดประกวดพืชผักสวนครัว
ในกระถางหรือริมรั้วบาน 
- มีตนไมปลูกใหมชุมชนละ
1,000  ตน 
- จัดซื้อเมล็ดพันธุและปุย 

54,000 54,000 54,000  -ประชาชนมีจิตสํานึก
และต่ืนตัวเรื่องภาวะ
โลกรอน 
-สมาชิกในชุมชนมี 
ผักสวนครัวไวบริโภค
ในครัวเรือน 
-ชวยลดรายจายใน
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 



 

 

- 504 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.4   แนวทางการพัฒนา   สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการชุมชนอาสารวม
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อสงเสริมและใหความรู 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อประชาชนในชุมชนนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวัน 

- สงเสริมใหชุมชนไดนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในชีวิตประจําวัน จํานวน 
5 ชุมชน มีเปาหมายของ
ครัวเรือนประชาชน ประมาณ 
50 ครัวเรือน 
-จัดต้ังศูนยเรียนรู  ไดแก 
เกษตรอินทรีย, ผักพื้นบาน
การขยายพันธุไม,   ธรรมชาติ
ศึกษาและสิ่งแวดลอมชุมชน,
การพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน,
การฟนฟูพัฒนา ภูมิปญญา
ทองถิ่นการสงเสริมสุขภาพ 
 

50,000 50,000 50,000 - ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรูและนํา
แนวความคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวันได 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.5   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมสงเสริม
สนับสนุนอาชีพใหแก
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ใหเกิดการเรียนรูทักษะ 
- เพ่ือกอใหเกิดการสรางอาชีพ/
รายไดแกประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรัง 
- เพ่ือกอใหเกิดการผลิตสินคาชุมชน
สูสินคาสุดยอดตามนโยบายของรัฐ 
- เพ่ือรวมรณรงคฟนฟูอนุรักษ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
- เพ่ือใหประชาชนไดรวมตัว 
กันเปนกลุม/องคกรในการ 
ประกอบกิจกรรมรวมกัน 
 

-กระตุนใหมีการรวมกลุม
อาชีพและฝกอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆ  เพื่อพัฒนาสินคาของ
กลุมไปสูสินคา   OTOP 

รวมท้ังการสงเสริมการแพทย
แผนไทย 

400,000 400,000 400,000 -ประชาชนเกิดทักษะ
ดานอาชีพ 
-สรางรายไดแก
ครอบครัวและกลุม 
-สินคาของกลุม สามารถ
พัฒนาสูสินคา OTOP  
ตามนโยบายของรัฐ 
-ฟนฟูอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 
-ประชาชนรูจักการ
ทํางานบริหารเปนกลุม 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)   

เทศบาลนครตรัง 
9. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    9.5   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 2553 
(บาท) 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2 โครงการเงินอุดหนุน 
กลุมอาชีพ 1 ชุมชน 
1  ผลิตภัณฑ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่ออุดหนุนเงินใหแกกลุม 
อาชีพชุมชนเพื่อการพัฒนา
สินคาเดนดานการ
ประชาสัมพันธ บรรจุภัณฑและ
อุปกรณการผลิตท่ีเพิ่มศักยภาพ
ตามความจําเปน 
- เพื่อใหกลุมไดพัฒนาสินคาสู
ระดับมาตรฐานตามนโยบาย
ภายใตกรอบยุทธศาสตรอยูดี 
มีสุขของจังหวัดตรัง 
 
 

- อุดหนุนเงินใหกลุมอาชีพ 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง
ตามศักยภาพของกลุมเพื่อให
กลุมไดใชหลักของ
กระบวนการมีสวนรวมวาง
แผนการใชจายเงินตามความ
เหมาะสม ซึ่งเปนการพัฒนา
สินคาของกลุมตนเองเขาสู
ระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 
(OTOP) อยางนอยปละ 3-5  
ผลิตภัณฑ 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

- เกิดสินคาเดนในระดับ
ชุมชนท่ีมีมาตรฐานอยาง 
นอยปละ3-5 ผลิตภัณฑ 
- เกิดกลุมอาชีพท่ีมี
ศักยภาพเปนฐานของ
กลุมผลิตสินคา  OTOP  
อยางนอยปละ 3-5 กลุม 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
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สวนที่   6 
การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 - 2555) ไปสูการปฏิบัต ิ

และการติดตามประเมินผล 
 
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)    

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                   
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  

เทศบาลนครตรัง ไดมีคําสั่งเทศบาลนครตรัง ท่ี 379/2551  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  ลงวันท่ี  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  ประกอบดวย 

1. นายกิจ  หลีกภัย  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง  (ประธาน) 
2. นายสุเทพ  หมอมวงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
3. นายธนิต  จันทรแจมใส สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
4. นายพิชญะ  ศิริศุภนนท สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
5. นายธีระ  จงสัจจา  ผูแทนประชาคมเมือง 
6. นายวิเชียร  วโนทยาโรจน ผูแทนประชาคมเมือง 
7. นายสฤษดิ์  ชัยกิจจานุกิจ ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยตรัง 
8. นายวินัย ทองรัตน  ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 
9. นางสุภา  สัมพันธรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนพรศิริกุล 
10. นางจินดา  เจริญการ  ผูอํานวยการกองคลัง 
11. นางสุมาลี  ตาแหลม  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล     
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดกําหนดวิธีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ   โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนิน 
กิจกรรมตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ  
บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม  ทั้งนี้ การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   
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6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล     
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมะสมของแตละโครงการอยางนอยโครงการละ 1  คร้ัง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 


