
คาํนํา 
 

  การวางแผนพฒันาเทศบาล  มีความสําคญัต่อการบริหารและการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เทศบาลนครตรังจึงไดน้าํขอ้มูลปัญหา  ความตอ้งการของประชาชน 
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  และนโยบายของผูบ้ริหาร  รวมทั้งกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัตรัง  เพื่อกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ซ่ึงเปรียบเสมือนเส้นทางท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ท่ีจะทาํให้การบริหารและการจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
นครตรังท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระดบัต่างๆ เช่น แผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจังหวดั  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในเขตจังหวดั และแผนชุมชน 
เพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไปสู่ 
การปฏิบติัอนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดโครงการพฒันา เพื่อสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  นอกจากน้ีแผนพัฒนาสามปีย ังมีความเ ช่ือมโยง  ใกล้ชิดกับงบประมาณ 
เพราะแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
รวมทั้งเป็นแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
 

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ฉบบัน้ีจะอาํนวยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาเมือง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม  
วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมบูรณ์ สนองเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายท่ีมุ่งหวงั
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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                   มิถุนายน  2554 
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ส่วนที ่1 

บทนํา 

 
1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 

  แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยมีหลกัคิด

ท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต ้

แนวทางการพฒันาหน่ึงจะมีโครงการ / กิจกรรมไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการ / กิจกรรมท่ีจะตอ้งนาํมาดาํเนินการ  

ซ่ึงจะมีผลต่อจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา   พนัธกิจการพฒันา   และวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนด 

  นอกจากนั้น  แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี   กล่าวคือ เทศบาลใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยนาํโครงการ / กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปีในปีท่ีจะจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีไปจัดทาํงบประมาณรายจ่าย  เพื่อให้กระบวนการจัดทาํงบประมาณเป็นไปด้วยความ

รอบคอบและผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  นิยามของแผนพฒันาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 กาํหนดให้ “แผนพฒันาสามปี” หมายถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา อนัมีลกัษณะเป็นการ

กาํหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ีจดัทาํข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและ

เป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี 

  แผนพฒันาสามปี  มีลกัษณะกวา้ง ๆ   ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลนครตรัง 

2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันา 

3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรมการพฒันาท่ีจะดาํเนินการเป็นหว้งเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปี 

  ดังนั้ น  โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาํปีแรกของ 

หว้งเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอยา่งนอ้ย  2  ประการ คือ 
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 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้

ของโครงการ / กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะไดรั้บจากโครงการ / กิจกรรม 

 2. กิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนประจาํปีแรกของหว้งเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเร่ืองรูปแบบ  

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาํหนดรายการในแผนพฒันาท่ีจะนําไปใช้จดัทาํ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีไดต่้อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาใหมี้ 

ความพร้อมท่ีจะดาํเนินการนาํไปปฏิบติัเม่ือไดรั้บงบประมาณ 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนและมี 

ลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีดาํเนินการ 

3. เพื่อแสดงโครงการ / กิจกรรมการพฒันาท่ีจะดาํเนินการในหว้งระยะเวลาสามปี 

4. เพื่อแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปี 

 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) 
  หลงัจากท่ีไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

แลว้ก็จะเป็นขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

ดงัน้ี 

1. การเตรียมการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

      หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัทาํแผนพฒันาสามปี   (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน) เสนอบนัทึกขอ้ความ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์

ความสําคัญและความจาํเป็นในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี เพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้อง

ดาํเนินการ พร้อมกาํหนดปฏิทินการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. การคดัเลอืกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

        คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง   สรุปยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพฒันา  จากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เช่น ขอ้มูลพื้นฐาน

ทัว่ไป  พิจารณาเสนอโครงการ / กิจกรรมท่ีสอดรับตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา รวมทั้งสรุป
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ยทุธศาสตร์ในระดบัต่างๆ และนโยบายของนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมจดัทาํร่างแผนพฒันา

สามปี 

3. ประชุมประชาคมเมือง  ส่วนราชการ  และรัฐวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อร่วมประชุมตดัสินใจในการนาํประเดน็ปัญหาความตอ้งการพฒันาไปสู่การวิเคราะห์ 

ตดัสินใจ  และนาํพิจารณาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัตามศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

4. การจัดทาํร่างแผนพฒันาสามปี 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล  ดาํเนินการจดัทาํร่างแผนพฒันา 

สามปีตามกรอบเคา้โครงแผนพฒันาสามปี 

5. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 

5.1 คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครตรังพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพื่อเสนอ

นายกเทศมนตรี 

5.2 นายกเทศมนตรีอนุมัติแผนพฒันาและประกาศใช้แผนพฒันาสามปีเพื่อนําไป

ปฏิบติัและแจง้สภาเทศบาล ผูเ้ก่ียวขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนั 

 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

  การจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เทศบาลไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบท่ี

แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผล 

ทั้งในเชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั  เพื่อให้เทศบาลนาํมาตดัสินใจกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน

และใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

  ทรัพยากรการบริหาร (4 M) โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

  เงิน  (Money) – หมายถึง เงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหล่งงบประมาณภายนอก 

รวมทั้งมาตรการประหยดังบประมาณรายจ่ายดว้ย 

  คน  (Man) - หมายความรวมทั้งผูบ้ริหาร รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล   

ทุกระดบั  ซ่ึงจะมีความหลากหลายทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และทศันคติ  ซ่ึงเทศบาลจะตอ้งนาํศกัยภาพของ

กาํลงัคนเหล่านั้นมาใช ้  รวมทั้งตอ้งพฒันากาํลงัคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้เทศบาลและ 

ถา้พิจารณาในความหมายอย่างกวา้ง   และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจะมีส่วนร่วมใน

การพฒันาทอ้งถ่ินดว้ย 
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  วัสดุอุปกรณ์ (Material) - หมายถึง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานท่ีใหมี้ความ

ทนัสมยั  เพื่อรองรับความกา้วหนา้ของสังคมส่วนรวมไดอ้ย่างเท่ากนัและใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่าวอย่างเต็ม

ศกัยภาพ 

  การบริหารจัดการ  (Management) – หมายถึง  ส่ิง ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรทั้ ง 

สามประการขา้งตน้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  การบริหารจดัการเป็น

ทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีตอ้งศึกษาและนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนที ่2 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานทีสํ่าคญัของเทศบาลนครตรัง 
 

ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง 
  เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงสุขาภิบาล
จงัหวดัตรัง  ไดถู้กจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2474 สมยัรัชกาลท่ี 7 ต่อมาเม่ือมีพระราชบญัญติัระเบียบเทศบาล  
พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจงัหวดัตรัง ไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง  เม่ือวนัท่ี 10  ธนัวาคม พ.ศ.2476   
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 10 ธันวาคม  
พ.ศ.2478  เทศบาลเมืองตรังไดเ้ปิดดาํเนินการคร้ังแรกโดยใชท่ี้ทาํการสุขาภิบาลจงัหวดัตรังเป็นสาํนกังาน 
ตั้งอยูถ่นนวิเศษกุล  ตาํบลทบัเท่ียง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตรัง มีพื้นท่ีรับผดิชอบ ทั้งส้ิน  6.86  ตารางกิโลเมตร  
และในปี  พ.ศ.2484  เทศบาลไดท้าํการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังข้ึนมาใหม่ในท่ีเดิม 
โดยสร้างเป็นอาคารไมช้ั้นเดียวแลว้ดาํเนินการเร่ือยมา จากนั้นในปี พ.ศ.2511 เทศบาลไดมี้การขยายอาณาเขต
เทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน พ.ศ.2511  รวมพื้นท่ีรับผดิชอบทั้งส้ิน  14.77 
ตารางกิโลเมตร จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนบัวนัเจริญข้ึนตลอดเวลา  ประกอบกบัอาคารสาํนกังาน
เทศบาลเดิมสภาพคบัแคบและทรุดโทรม สมควรท่ีขยบัขยายสาํนกังานใหก้วา้งขวางข้ึนเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบติังานและเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาแก่ทอ้งถ่ิน  จึงไดท้าํการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลข้ึนใหม่  โดยขอ
อนุมติักูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจาํนวนเงิน 7,980,000 บาท  เพื่อใชเ้ป็นค่าก่อสร้าง
สาํนกังานเทศบาลหลงัใหม่  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย  ก่อสร้างเสร็จเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2521  
และไดท้าํพิธีเปิดดาํเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม  พ.ศ.2522  เทศบาลนครตรังไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น
เทศบาลนครตรัง  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา  เล่ม 116 ตอนท่ี 110 ก เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  โดยมีดวงตราสัญลกัษณ์
ของเทศบาลนครตรังเป็นรูปพระอาทิตย์ ทะเล และนางฟ้าถือดวงแก้ว เพราะช่ือของท้องท่ีคือ ตรัง 
หมายความว่า  รุ่งอรุณ  และตรังเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยู่ติดกบัฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก นางฟ้าถือดวงแกว้ 
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 

 2.1  ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร 

  1)  ข้อมูลองค์กร  สาํนกังานเทศบาลนครตรัง  ตั้งอยู่เลขท่ี  103  ถนนวิเศษกุล  ตาํบลทบัเท่ียง   

อาํเภอเมือง   จงัหวดัตรัง 

  2)  สภาพทั่วไป   เทศบาลนครตรังอยูใ่นเขตพื้นท่ีของตาํบลทบัเท่ียง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  14.77  

ตารางกิโลเมตร   ระยะห่างจากท่ีตั้งจงัหวดั  ประมาณ  50  เมตร 
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  อาณาเขต  ทิศเหนือจด   ตาํบลนาตาล่วง   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศใตจ้ด   ตาํบลโคกหล่อ   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศตะวนัออกจด   ตาํบลบา้นโพธ์ิ   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศตะวนัตกจด   ตาํบลบางรัก   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

  3)  อตัรากาํลงั  (ขอ้มูล ณ เดือนกมุภาพนัธ์  2554) 

  -  ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   398  คน 
  -  ลูกจา้งประจาํ    รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   119   คน 
  -  พนกังานจา้ง     รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   531   คน 
  -  อาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน         จาํนวน   609   คน 
  4)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  1) รถยนตด์บัเพลิง    จาํนวน     8  คนั 
  2) รถยนตบ์รรทุกนํ้า      จาํนวน     5  คนั 
  3) เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม   จาํนวน     4  เคร่ือง 
  4) รถบนัไดเล่ือน    จาํนวน     1  คนั 
  5) รถยนตก์ูภ้ยัพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต     จาํนวน     2  คนั 
  6) อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง   จาํนวน   54  คน  

    - พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน    จาํนวน   23  คน 
    - ลูกจา้งประจาํ     จาํนวน   12  คน 

      - ลูกจา้งชัว่คราว    จาํนวน   19  คน 
  7) อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน  609  คน 
  8) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการปฏิบติัหนา้ท่ี  จาํนวน  10  คร้ัง 
  9)  ความเสียหายในรอบปีท่ีเกิดข้ึน  จาํนวน  10  คร้ัง 
  10) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการฝึกซอ้ม  จาํนวน  16  คร้ัง 
  11) วิทยส่ืุอสาร       จาํนวน 33  เคร่ือง 
        - ชนิดประจาํรถ     จาํนวน 3   เคร่ือง 
        - ชนิดโทรศพัทมื์อถือ    จาํนวน  30   เคร่ือง 
  5)  การส่ือสาร 
  1) โทรศพัทส์าธารณะ   จาํนวน     150  หมายเลข 
  2) โทรศพัทข์องทอ้งถ่ิน จาํนวน   8,800  หมายเลข 
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 2.2   ข้อมูลด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (กายภาพและส่ิงแวดล้อม) 
 1)  ถนน 
         ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง    จาํนวนทั้งหมด   1  สาย  
   - ถนนคอนกรีต  ระยะทาง    3.949  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง  ระยะทาง    1.800  กิโลเมตร 
  (ท่ีมา : สาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัตรัง) 
         ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน  จาํนวนทั้งหมด   244  สาย   แบ่งเป็น 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน  120  สาย   ระยะทาง    36.67  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยางแอสฟัลท ์   จาํนวน  124  สาย   ระยะทาง    55.29  กิโลเมตร 

2)  ประปา 
  -  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปา   จาํนวน   12,965  หลงัคาเรือน 
  -  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา   คือ   สาํนกังานประปาตรัง  
  -  ปริมาณนํ้าประปาท่ีผลิตได ้ จาํนวน 15,840  ลบ.ม./วนั 

-  ปริมาณนํ้าประปาท่ีตอ้งการใช ้ จาํนวน  10,764  ลบ.ม. 
  -  แหล่งนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา  คือ   แหล่งนํ้าผวิดิน 
  -  แหล่งนํ้าสาํหรับผลิตนํ้าประปา  คือ  แม่นํ้าตรัง  ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
      ฝ่ังตะวนัตก 
   (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง) 
 3)  ไฟฟ้า 
  -  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้  จาํนวน 22,187  ครัวเรือน   
  -  พื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้า  100% 
  -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะ  จาํนวน  244  สาย   
 4)  แหล่งนํา้ 

-  หนองนํ้า      จาํนวน   30  แห่ง 
-  ลาํคลอง       จาํนวน     2  แห่ง  
-  สระนํ้า    จาํนวน     2  แห่ง 
-  บ่อบาดาล    จาํนวน     7  แห่ง 

 5)  การระบายนํา้ 
- บริเวณท่ีมีนํ้ าท่วมถึง 3 ชุมชน คือ ชุมชนควนขนั, ชุมชนควนขนุน และชุมชน 
  หลงัสนามกีฬา 
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- ระยะเฉล่ียท่ีนํ้ าท่วมขงันานท่ีสุด 3-5 วนั ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง  
  ธนัวาคม 
- สาเหตุของนํ้าท่วมขงัเกิดจาก ฝนตกชุกต่อเน่ือง และการรับนํ้าจากเขตอาํเภอ 
  ขา้งเคียง 
- เทศบาลนครตรังไดมี้การทาํความสะอาดราง/ท่อระบายนํ้า ปีละ 3 คร้ังข้ึนไป  

 6)  นํา้เสีย 
  - วิธีบาํบดันํ้าเสียทาํโดย  การดาํเนินการเอง 
  - ปริมาณนํ้าเสีย  6,000 - 6,500  ลบ.ม./วนั 
  - ปริมาณนํ้าเสียท่ีบาํบดัได ้ 6,000 - 6,200  ลบ.ม./วนั 
  - ทางระบายนํ้าหลกัในเขตเทศบาลนครตรัง ไดแ้ก่ คลองหว้ยยาง, คลองนํ้าเจด็ 
     และแนวท่อส่งนํ้าเสีย ถนนเพลินพิทกัษ,์ ถนนหว้ยยอด, ถนนท่ากลาง, ทางหลวง 

   หมายเลข 4046 และถนนเล่ียงเมือง 
- ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีใช ้คือ แบบเติมอากาศ จาํนวน 1 แห่ง และบาํบดันํ้าเสียเฉพาะท่ี
จาํนวน 4 แห่ง 

 2.3  ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
   1)  ปศุสัตว์    
         จาํนวนสตัวใ์นพื้นท่ีโดยปริมาณ 
   - โค    จาํนวน                50  ตวั   
  - สุกร   จาํนวน         50-100  ตวั   
  - เป็ด   จาํนวน       200-500  ตวั 
   - ไก่  จาํนวน     500-1000  ตวั 
         (ท่ีมา :  สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัตรัง) 
 2)  การพาณชิย์ 

- ธนาคาร   จาํนวน     20  แห่ง 
  - บริษทั    จาํนวน   256  แห่ง 
  - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จาํนวน   373  แห่ง 

- สถานีบริการนํ้ามนั    จาํนวน     14  แห่ง 
- ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้   จาํนวน       3  แห่ง 

  - ตลาดสด     จาํนวน       4  แห่ง 
  - ร้านคา้ต่าง ๆ    จาํนวน   122  แห่ง 
  - โรงฆ่าสตัว ์    จาํนวน       1  แห่ง 
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 3)  สถานบริการ 
  - โรงแรม   จาํนวน    17  แห่ง 
  - ร้านอาหาร   จาํนวน  275  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์   จาํนวน     1   แห่ง 

- สถานีขนส่ง   จาํนวน     1   แห่ง 
 4)  การคลงั   (ขอ้มูล ณ  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2553) 
         รายรับ  รวมทั้งส้ิน                           620,708,496.99  บาท   แยกเป็น 
         4.1) ภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง    รวมทั้งส้ิน                                33,982,388.54  บาท 
        - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                  28,938,948.91  บาท 

    - ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี                        413,583.83  บาท 
       - ภาษีป้าย                      4,556,065.80  บาท 
       - อากรการฆ่าสตัว ์                          73,790.00  บาท 
        4.2)  ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเกบ็และแบ่งสรรให ้   รวมทั้งส้ิน               318,395,066.87  บาท 
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 265,824,328.86  บาท 
      - ภาษีสุรา                      8,712,769.37  บาท 
      - ภาษีสรรพสามิต                   23,597,339.30  บาท 
      - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน    20,260,629.34  บาท 
        4.3)  รายไดห้มวดอ่ืน   รวมทั้งส้ิน                                                  32,206,996.57  บาท 
        - ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ                   9,910,886.16  บาท 
        - รายไดจ้ากทรัพยสิ์น                               14,847,745.22  บาท 
        - รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์                 5,653,745.07  บาท 
         ‐ รายไดเ้บด็เตลด็                     1,794,620.12  บาท 
        4.4) รายไดห้มวดเงินอุดหนุน     รวมทั้งส้ิน                                169,211,142.01  บาท 
        - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                      145,033,742.01  บาท 
        - เงินอุดหนุนทัว่ไป                  24,177,400.00  บาท 
        4.5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย ์ 
        - สถานธนานุบาล                                           42,638,028.22  บาท 
         4.6) รายไดอ่ื้นๆ           66,912,903  บาท 
 เงินสะสม  รวมทั้งส้ิน                  557,710,987.04  บาท 
        - เงินสะสมเกบ็รักษาไวเ้อง                 476,578,364.78  บาท 
        - เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท                  81,132,622.26  บาท 
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 รายจ่าย   รวมทั้งส้ิน                 620,705,266.73  บาท 
        - งบกลาง           53,126,798.43  บาท 
        - รายจ่ายประจาํปี                360,146,575.70  บาท 
        - รายจ่ายเพือ่การลงทุน                207,431,892.60  บาท 
 รายจ่ายบางประเภท 
        - เพื่อการศึกษา       27,252,570.72  บาท 
        - เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย     11,230,973.85  บาท 
      - เพื่อการสาธารณสุขและอนามยัชุมชน     24,448,226.65  บาท 
        - เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ิน     13,939,418.25  บาท 
        - รายจ่ายอ่ืน ๆ      318,208,199.69  บาท 
   1. บริหารทัว่ไป    จาํนวน    51,421,578.33  บาท 
   2. สงัคมสงเคราะห์   จาํนวน          352,537.00  บาท 
   3. เคหะชุมชน/สร้างความเขม้แขง็ชุมชน จาํนวน  237,988,776.72  บาท 
   4. อุตสาหกรรมและการโยธา  จาํนวน      8,701,863.21  บาท 
   5. งบกลาง    จาํนวน    19,743,444.43  บาท 
   รายจ่ายเพือ่กจิการเฉพาะการหรือกจิการพาณชิย์ 
        - เพื่อกิจการสถานธนานุบาล                               23,049,859.37  บาท 
 

 2.4  ข้อมูลด้านสังคม 
               1)  ประชากร 

    รายการ ปี 51 ปี 52 ปี 53 
ประชากรชาย (คน) 27,475 27,259 28,652 
ประชากรหญิง (คน) 31,156 31,539 32,662 
รวมประชากร (คน) 58,631 58,798 61,314 
บา้น (ครัวเรือน) 21,776 22,187 22,368 

(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์  สาํนกังานเทศบาลนครตรัง) 
               2)  การศึกษา 
  2.1) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัเทศบาลนครตรัง 
   - ระดบัอนุบาล    จาํนวน  2  แห่ง   
    - ระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา   จาํนวน  7  แห่ง    
    - ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  3  แห่ง   
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  2.2) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  
    - ระดบัประถม    จาํนวน  2  แห่ง 
   - ระดบัมธัยม    จาํนวน  2  แห่ง 
     - ระดบัอุดมศึกษา    จาํนวน  3  แห่ง 
  2.3) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัเอกชน 
  - ระดบัอนุบาล    จาํนวน  5  แห่ง   

- ระดบัประถม    จาํนวน  6  แห่ง 
   - ระดบัมธัยม    จาํนวน  7  แห่ง  
               3)  สถานพกัผ่อนหย่อนใจ 
    3.1) สนามกีฬา  ไดแ้ก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  และสนามกีฬาเทศบาล 
           นครตรัง 2 (ทุ่งแจง้) 
   3.2) สวนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
    - อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
    - สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 95 
    - สวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ 
    - สวนสาธารณะสงัขวิทย ์
    - สวนสาธารณะเรือนจาํ (เก่า) 
  3.3) สวนสุขภาพ           จาํนวน   3  แห่ง 
           4)   สาธารณสุข 
           สถานบริการสาธารณสุข 

4.1)  ภาครัฐ 
 1) โรงพยาบาลศูนย ์(โรงพยาบาลตรัง)  จาํนวน  1  แห่ง 

ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.โคกขนั   ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง 
     2) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่ 
        - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.วิเศษกลุ  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.วดันิโครธ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.ท่ากลาง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
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4.2)  ภาคเอกชน 
   1)  โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่ 
        - โรงพยาบาลวฒันแพทย ์  ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.พทัลุง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ์ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.โคกขนั ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลราชดาํเนิน  ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
           5)  การกาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู 
         5.1) เทศบาลนครตรังมีการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยเอง 
         5.2) ปริมาณขยะมูลฝอย  จาํนวน  55 ตนั/1 วนั 
                      5.3) รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย   แบบเปิดขา้งเททา้ย  (ขนาดความจุ  8 ลบ.หลา  
     จาํนวน 1  คนั, ขนาดความจุ 12  ลบ.หลา จาํนวน 3 คนั, ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา   
     จาํนวน 1  คนั และขนาดความจุ 15 ลบ.หลาจาํนวน 8 คนั) และแบบอดัทา้ย จาํนวน 9 คนั 
         5.4) รถเขน็เพื่อเกบ็และขนขยะมูลฝอย จาํนวน   13  คนั 
         5.5)  ถงัรองรับขยะมูลฝอย    จาํนวน  150 ใบ  
         5.6) พนกังานเกบ็ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จาํนวน  151  คน 
         5.7) มีท่ีดินสาํหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จาํนวน    95  ไร่ 
         5.8) รถยนตเ์กบ็และขนส่ิงปฏิกลู  จาํนวน      2   คนั 
         5.9) สถานท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลู   จาํนวน      1  แห่ง  
         5.10) มีถงัเกบ็รวมท้ิง   จาํนวน     30  ถงั 
           6)  การเกบ็ค่าธรรมเนียม กาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู   แบ่งตามประเภท ดังนี ้
         6.1) หลงัคาเรือน      8  บาท/เดือน 
         6.2) ร้านคา้     65  บาท/เดือน 
         6.3) โรงงานอุตสาหกรรม   1,500  บาท/เดือน 
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2.5  สรุปข้อเสนอประเด็นการพฒันาจากการประชุมเวทปีระชาคมท้องถ่ิน 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการประชุมแผนพฒันาเทศบาล เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2554 

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอ้งธนารมย ์1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จงัหวดัตรัง โดยประชาคมเมืองได้

เสนอประเดน็ปัญหา ความตอ้งการของแต่ละชุมชนรวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1. ชุมชนหนองยวน 

 (1) การก่อตั้งท่ีทาํการชุมชนเพื่อเป็นศูนยป์ระสานงานชุมชน 

 (2) การส่งเสริมกิจกรรมดนตรีสากลแก่เดก็และเยาวชน 

(3) การจดักิจกรรม / โครงการในการเฉลิมฉลององคเ์จา้แม่กวนอิม และการพฒันาให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว โดยชุมชนเสนอกิจกรรมต่าง เช่น 

- การพฒันาถนนทางข้ึนเขาและจดัทาํป้ายบอกทางใหช้ดัเจนเพื่อไปนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม 

- การรวมกลุ่มสตรี เด็กในโรงเรียนและชุมชน กลุ่มผูสู้งอายุ เขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญบูชาและสวด

มนตฟั์งธรรม ขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม รวมทั้งร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละศาสนาดว้ย 

- การจดัใหเ้ป็นแหล่งศึกษาประวติัเจา้แม่กวนอิมปางต่าง ๆ 

 - การจดัอบรมใหค้วามรู้กบัเดก็และเยาวชน พระ เณรในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

 - การปรับภูมิทศัน์เขาหนองยวนเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

 (4) การขดุลอกคูระบายนํ้าทั้งระบบเพื่อไม่ใหเ้กิดนํ้าท่วม 

 (5) การสนบัสนุนสาธารณูปโภคให้กบัสมาชิกชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศ

ไทย 

 (6) การส่งเสริมอาชีพให้กบักลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน  กลุ่มผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ เพื่อเป็นการเพิ่ม

รายไดแ้ละปลอดหน้ีสิน 

 (7) การส่งเสริมการศึกษาใหก้บัเดก็และเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาส 

 (8) การดูแลสวสัดิการ เช่น เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูข้าดโอกาส 

 (9) การดูแลสุขภาพผูสู้งอายใุหถึ้งบา้นและสมํ่าเสมอของคณะ อ.ส.ม.หรือส่วนราชการอ่ืน 

 (10) การจดังบประมาณช่วยเหลือตาํรวจอาสาชุมชน 

 (11) การสร้างหอกระจายข่าวของชุมชนเพื่อใหมี้เสียงตามสายในชุมชน 

 (12) การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหนา้หอจดหมายเหตุฯ และในการแกไ้ขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง

ดบัตอ้งการใหห้น่วยงานเขา้มาแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน 
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 (13) การจดัตั้งศูนย ์ICT ชุมชน 

 (14) การก่อสร้างลูกระนาดหนา้บริเวณสวนป่า วดัมชัฌิมภูมิ 

 (15) การก่อสร้างท่ีทาํการกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

 (16) การจดัตั้งคลินิกเยาวชนชุมชนบา้นหนองยวนให้คาํแนะนาํปรึกษากบัเยาวชน ภายใตแ้นวคิด

เพื่อนช่วยเพื่อน 

 (17) การเสริมสร้างสนบัสนุนการออกกาํลงักาย 

  - อุปกรณ์กีฬา 

  - สถานท่ีออกกาํลงักาย 

 (18) การส่งเสริมการคดัแยกขยะใหก้บัโรงเรียน / ชุมชน 

 (19) การติดตั้งสญัญาณไฟเพิ่มเติมบริเวณหนา้สถานีรถไฟตรัง 

2. ชุมชนคลองนํา้เจ็ด 

 (1) การขอขยายเขตประปาจากส่ีแยกสาลิกาถึงสะพานคลองนํ้าเจด็ 

 (2) การก่อสร้างถนน / ทางเดินเลียบคลองนํ้าเจด็ทั้งสองฝ่ัง 

 (3) การสาํรวจจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่มเติม บริเวณคลองนํ้าเจด็ซอย 2 

 (4) การก่อสร้างเข่ือนกั้นนํ้า บริเวณใตส้ะพานคลองนํ้าเจด็และใตส้ะพานวงัตอ 

 (5) การปรับเปล่ียนเวลาฉีดพน่ยงุเป็นเวลา 4.00 -5.00 น. 

 (6) การจดัเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดถนน (การลา้งถนน) เดือนละ 1 คร้ัง 

 (7) การหาสถานท่ีใหม่สาํหรับการผสมแอสฟัลทผ์สมเยน็เพื่อการลดมลภาวะกล่ินและควนับริเวณ

สาํนกังานเคร่ืองจกัรของสาํนกัการช่าง 

 (8) การปรับเปล่ียนพื้นท่ีสาํนกังานเคร่ืองจกัรของสาํนกัการช่างเป็นสวนสาธารณะเพ่ือส่งเสริมกีฬา

และสุขภาพของชุมชน 

 ( 9 )  การ ส่ง เส ริมให้ มีสถาน ท่ีออกกําลังกาย  อุปกรณ์ กีฬา  เ ช่น  เปตอง  โยคะ  ไท้เก็ ก  

รํากระบอง เป็นตน้ รวมทั้งกิจกรรมเขา้จงัหวะ เช่น ลีลาศ รําวงมาตรฐาน 

 (10) การก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายนํ้ าถนนคลองนํ้ าเจ็ดซอย 2 บรรจบถนนวิเศษกุลซอย 
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 (11) การพฒันาสวนสมุนไพรของกลุ่มคนรักษค์ลองนํ้ าเจ็ดและการส่งเสริมสนบัสนุนเคร่ืองด่ืมเพื่อ

สุขภาพ เช่น นํ้าสมุนไพรต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 (12) การส่งเสริมใหมี้การจดัตลาดนํ้าริมคลองนํ้าเจด็ 

 (13) การประสานเจา้หนา้ท่ีเพื่อมาลงสาํรวจแนวเขตคลองใหช้ดัเจน 

3. ชุมชนวเิศษกลุ 

 (1) การจดัตั้งสถานท่ีพกัผ่อน / สวนสาธารณะ / สนามเด็กเล่น และส่งเสริมการออกกาํลงักาย เช่น 

สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล เคร่ืองออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแล

สุขภาพอยา่งทัว่ถึงในชุมชน 

 (2) การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ เช่น รถสองแถววิ่งรอบเมือง ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ สญัญาณอินเตอร์เน็ต

ทั้งเขตเทศบาล เป็นตน้ 

 (3) ส่งเสริมใหมี้การฝึกดนตรีในชุมชน 

 (4) การจดัตั้งศูนยห์นงัสือในชุมชน 

 (5) การกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีทัว่ถึง 

 (6) การจดัใหมี้ อสม.ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี 

 (7) การฝึกอาชีพเสริมในชุมชน 

 (8) การจดัใหมี้สายตรวจหรือตาํรวจชุมชนในพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึน 

 (9) การตดัตน้ไม ้และแกปั้ญหาไฟฟ้าส่องสว่างบา้นเลขท่ี 13/62 วิเศษกุล ซอย 1 บริเวณซอยตนัตรง

ขา้มหนา้ศาลากลางหลงัใหม่ 

 (10) การส่งเสริมความปลอดภยัของผูสู้งอายหุนา้สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 

 (11) การจดัใหมี้รถขยะคนัเลก็เพื่อความสะดวกในการเขา้ไปเกบ็ขยะในซอยเลก็ ๆ 

 (12) การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยข์องเยาวชนวิเศษกลุ 

 (13) การส่งเสริมอุปกรณ์ดนตรีสาํหรับเยาวชน 

4. ชุมชนควนขัน 

 (1) การแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม 

  - ทาํปลอ้งคลองใหสู้งบริเวณตลาดคลองนางนอ้ยทั้ง 2 ดา้น 

  - ลอกคลองเหมืองนุย้ ขา้งโรงเรียนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) 

  - ทาํท่ีปัดนํ้าบริเวณประตูระบายนํ้าจากคลองเขา้หมู่บา้นคลองนางนอ้ย 

  - การขดุลอก คู คลอง เพื่อใหก้ารระบายนํ้ามีความสะดวก 

 (2) การขยายเขตนํ้าประปา บริเวณซอยถนนคลองนางนอ้ย บา้นเลขท่ี 20/15-34 ถนนนางนอ้ย 



 

16 

 (3) การส่งเสริมการออกกาํลงักาย 

  - การสร้างลานกีฬา 

  - การส่งเสริมการเตน้แอโรบิค (ใหส้นบัสนุนเคร่ืองขยายเสียงและครูสอนเตน้) 

 (4) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณถนนคลองนางนอ้ย บา้นเลขท่ี 20/15-34 ถนนนางนอ้ย

และถนนพระงาม บา้นเลขท่ี 83 และสามแยกถนนนางนอ้ย 

 (5) การส่งเสริมอาชีพใหก้บัเยาวชนท่ีวา่งงาน 

 (6) การขอสนับสนุนงบประมาณในการจดังานประเพณีชกัพระวดัควนขนัเพิ่มเติม เน่ืองจากมี

กิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบา้น การแสดงมหรสพต่าง ๆ (มโนราห์ หนงัตะลุง) 

 (7) การก่อสร้างตาข่ายลอ้มรอบท่ีทาํการชุมชนควนขนั 

 (8) การลาดยางเพ่ิมเติมบริเวณรอบกาํแพงวดัควนขนั 

 (9) การเพิ่มสญัญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกหนา้โรงเรียนวดัควนขนั 

5. ชุมชนตรอกปลา 

 (1) การก่อสร้างท่ีทาํการชุมชน 

 (2) การก่อสร้างลานกีฬาชุมชน การส่งเสริมการเล่นกีฬา เช่น ปิงปอง ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ 

 (3) การก่อสร้างคูระบายนํ้า 

  - ถนนเลียบไปวงัตอใกลโ้รงยางเก่า  

  - ซอยตึกบา้นหมอประไพ 

 (4) การขดุลอกคูระบายนํ้าบริเวณถนนกนัตงั ซอย 7 

 (5) การก่อสร้างถนนลาดยางซอยตึกบา้นหมอประไพ 

 (6) การแกปั้ญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การอบรมและจดัหาอาชีพใหก้บัคนวา่งงาน 

 (7) การแกปั้ญหาการจราจร 

  - การจอดรถกีดขวางทางเขา้ – ออก บริเวณ ถนนกนัตงั ซอย 9 และ ถนนกนัตงั ซอย 11 

  - ถนนปากทางเขา้ซอย 9 ชาํรุดเป็นหลุม 

  - การปรับปรุงการจราจรบริเวณปากทางตรอกปลา ถนนพระราม 6 

  - ปัญหาเส้นทางคบัแคบบริเวณตรอกปลาซอย 2 (มีรถจอดตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝ่ัง) / การ

ติดตั้งกระจกโคง้ตรงส่ีแยกตรอกปลาซอย 2  

  - การขยายถนนกนัตงัซอย 7 (ทางเล้ียวข้ึนวดัควนวิเศษ) 
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 (8) การแกปั้ญหาขยะ 

  - มีขยะตกคา้งบริเวณถนนพระราม 6 ซอย 4 โรงเรียนสภาราชินี 

  - ขยะบริเวณถนนกนัตงั 

 (9) การทาํความสะอาดลา้งซอยต่าง ๆ  

 (10) การเปล่ียนสายไฟฟ้าซ่ึงชาํรุดมาก บริเวณบา้นเลขท่ี 129/5-129-9 ถนนกนัตงั ซอย 7 

 (11) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลงัโรงเรียนวดัควนวิเศษ ช่วงถนนซอยระหว่างถนนควนวิเศษกบั

ถนนหลงัโรงเรียน และซอยเจา้พอ่เสือลงไปซอย 7 

 (12) การออกตรวจของตาํรวจและสายตรวจใหเ้ป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนรุ่งและ

ช่วงกลางดึก 

 (13) การอบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชนในเร่ือง จริยธรรม คุณธรรม ความรักความผกูพนัในครอบครัว 

6. ชุมชนต้นสมอ 

 (1) การติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมในซอย 13 (ซอยตนั) เพื่อป้องการการมัว่สุมของเยาวชนและเพ่ือ

ใชเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย 

 (2) ใหมี้เสียงตามสายในซอย 13 วิเศษกลุ / การกระจายเสียงครอบคลุมทั้งชุมชน 

 (3) การส่งเสริมการศึกษาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

 (4) การก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติริมฝ่ังคลองนํ้าเจด็ 

 (5) การปรับปรุง ต่อเติมท่ีทาํการชุมชนใหเ้ป็นอาคาร 2 หรือ 3 ชั้น  

 (6) การส่งเสริมกิจกรรมการนวดแผนโบราณ 

 (7) การส่งเสริมใหมี้กิจกรรมการทศันศึกษาดูงานดา้นการเกษตร 

 (8) การส่งเสริมการออกกาํลงักายของเยาวชน กลุ่มผูสู้งอาย ุ/ การจดัให้มีลานกีฬา / สนามเด็กเล่น / 

ลานกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 

 (9) ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมหนงัตะลุงและมโนราห์ในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศูนยก์ารเรียนรู้

ทางภูมิปัญญา 

 (10) การพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินของชุมชนตน้สมอ / ส่งเสริมใหเ้ยาวชนขายผลิตภณัฑชุ์มชน 

 (11) การส่งเสริมใหมี้การสร้างจิตสาํนึกในการท้ิงขยะใหเ้ป็นเวลา 

 (12) การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ทฟรีในชุมชน 

 (13) ส่งเสริมการจดัตั้งตลาดนํ้าคลองนํ้าเจด็ / ตลาดนดัผกัปลอดสารพิษ 



 

18 

 (14) ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษค์ลองนํ้าเจด็ เช่น 

  - กิจกรรมการใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพเทในคลองเพ่ือไม่ใหน้ํ้ าเน่าเหมน็และกาํจดัยงุลาย 

  - กิจกรรมการทาํความสะอาดบริเวณริมคลอง / การถางป่าริมคลอง 

  - กิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายสตรี 27 ชุมชนร่วมทาํโครงการรักษค์ลองหว้ยยางและคลอง

นํ้าเจด็ 

 (15) การก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. รอบบริเวณชุมชน 

 (16) การก่อสร้างท่านํ้าบริเวณสะพานใตท๋้ง เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นและจดังานประเพณีลอยกระทง 

 (17) การส่งเสริมกลุ่มสตรีใหท้าํงานดา้นสงัคม เช่น การดูแลเร่ืองปัญหายาเสพติดในชุมชน ฯลฯ 

 (18) การส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ลางการเรียนรู้สวนสมุนไพรในชุมชน 

 (19) การส่งเสริมให้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และร่วมกิจกรรม

อ่ืน ๆ ของเทศบาลนครตรัง 

 (20) การส่งเสริมใหมี้การจดัตลาดนดัผกัผลไมป้ลอดสารพิษบริเวณ ซอย 13 วิเศษกลุ (ซอยตนั) 

7. ชุมชนโป๊ะเซ้ง 

 (1) โครงการตรวจปัญหาสุขภาพประจาํปีของกลุ่มผูสู้งอาย ุ/จดัเจา้หนา้ท่ีมาเยีย่มหรือดูแล / การเพิ่ม

จาํนวน อสม. 

 (2) การส่งเสริมสุขภาพ / สถานท่ีออกกาํลงักายในชุมชน เช่น กีฬาเปตอง ปิงปอง  ฟุตบอล 

 (3) การส่งเสริมนนัทนาการ เช่น การเล่นดนตรีกลองยาว เตน้ลีลาศ 

 (4) การจดัโครงการทศันศึกษาดูงาน เช่น การสร้างภาวะผูน้าํให้กลุ่มเยาวชน การทศันศึกษาดูงาน

ของผูน้าํชุมชน  กลุ่มสตรี อสม. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผูสู้งอาย ุ

 (5) การก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 11 

 (6) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งใหเ้พียงพอ 

 (7) การติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางแยกใหท้ัว่ถึง 

 (8) การติดตั้งป้ายจราจรใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม เช่น ป้ายลดความเร็ว ป้ายประจาํซอย  ป้ายชุมชน 

 (9) การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน / การจดัสวสัดิการใหก้บัคนวา่งงาน 

 (10) การส่งเสริมการศึกษาใหก้บักลุ่มเยาวชน 

 (11) การส่งเสริมการจดัการแข่งขนัรถทางตรง ณ สนามกีฬาทุ่งแจง้ 

 (12) การแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณปากทางร้านโกหลอ 
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 (13) การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน / การส่งเสริมโครงการกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

 (14) การขดุลอกคูคลอง การก่อสร้างคูระบายนํ้าใหค้รบทุกสาย 

 (15) การซ่อมแซมท่ีทาํการชุมชน 

8. ชุมชนท้ายพรุ 

 (1) การแกปั้ญหานํ้ าท่วมขงัในสนามกีฬากลาง ในช่วงท่ีเกิดภาวะนํ้ าท่วม / การขดุลอกคูระบายนํ้ า 

เช่น ถนนรัษฎา ซอย 5 และซอย 7 และการก่อสร้างคูลึกเกบ็นํ้าตรงทางพลีระหวา่งท่ีดินเทศบาลและท่ีดินของ

ตระกลูวฒันสินเพื่อป้องกนันํ้าท่วม 

 (2) การส่งเสริมใหมี้รถบริการรอบเมือง 

 (3) การตีเสน้จราจรปากทางซอย 7 

 (4) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่มเติมในซอย 5 (สมฤดี) ถนนรัษฎา 

 (5) การราดยางถนนในซอย 5 (สมฤดี) 

 (6) การก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเลียบคลองนํ้ าเจ็ดเพื่อเป็นทางเดินสําหรับศึกษาธรรมชาติริมฝ่ัง

คลอง 

 (7) การแกไ้ขปัญหาขยะ เช่น นาํถงัขยะใบใหญ่มาวางเป็นจุดในซอย  การเกบ็ขยะในซอยสมฤดี 

 (8) การแกปั้ญหายงุในคูระบายนํ้า / การขดุลอกคู คลองระบายนํ้าเสียอยา่งสมํ่าเสมอ 

9. ชุมชนวงัตอ 

 (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชุมชน / ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  - การติดตั้งโทรทศัน์วงจรปิด 

  - การเพิ่มสายตรวจเขา้มาตรวจตราเป็นประจาํ 

  - การติดตั้งตูแ้ดง 

 (2) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งใหเ้พียงพอโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีวา่งเปล่า 

 (3) การติดตั้งสญัญาณเตือนบริเวณสามแยกถนนทางเลียบรถไฟ พร้อมป้ายบอกทางแยก 

 (4) การจดัทาํป้ายซอยใหช้ดัเจน ซอย 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 และการขยายทางเขา้ออกซอย 4 

 (5) การติดตั้งกระจกโคง้ปากซอย 1 และ 3 วงัตอ 

 (6) การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่ีทาํการชุมชน / การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ประจาํชุมชนบริเวณท่ี

ทาํการชุมชน 
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 (7) การสร้างสนามเด็กเล่น / การจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชน เช่น ดนตรี ศิลปะ งานประดิษฐ ์

ภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

 (8) โครงการสร้างเข่ือนกั้นนํ้าเลียบคลองนํ้าเจด็ 

 (9) การส่งเสริมการทศันศึกษาของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 (10) การปรับปรุงคูระบายนํ้าซอยหลงัร้านยามาฮ่า 

 (11) การปรับปรุงฝาท่อระบายนํ้าถนนสายวงัตอ 

 (12) การเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกทางเขา้ท่ีทาํการชุมชนวงัตอ / ขยายส่ีแยกไฟแดง

ทางเขา้วงัตอ ถนนวิเศษกลุ 

 (13) การติดตั้งป้ายบอกทางเขา้ท่ีทาํการชุมชน / การติดตั้งป้ายช่ือซอยทุกซอยรวมทั้งซอยแยกบริเวณ

ถนนวงัตอ 

(10) ชุมชนย่านการค้า 

 (1) การก่อสร้างท่ีทาํการชุมชนยา่นการคา้ 

 (2) การก่อสร้างตลาดสดใหม่พร้อมท่ีจอดรถ 

 (3) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมบริเวณถนนราชดาํเนินและบริเวณย่านการคา้ทั้งหมด และ

บริเวณตรงขา้มหอการคา้บา้นเลขท่ี 173/1 ถนนกนัตงั 

 (4) การทาํความสะอาดคูระบายนํ้ารอบตลาดสดเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

 (5) การจดัระเบียบทางเทา้ถนนสถานีและถนนตลาด และการก่อสร้างคูระบายนํ้ าบริเวณถนนสถานี

รถไฟ 

 (6) การปรับปรุงผวิถนนเจิมปัญญา ซอย 2 

 (7) การแกไ้ขไฟฟ้าส่องสวา่งเสียบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 6 

 (8) การติดตั้งเสากระจายข่าวเสียงตามสายบริเวณถนนวิเศษกลุ ซอยคลองหว้ยยาง 

 (9) การจดัการจราจรและท่ีจอดรถบริเวณหลงัตลาด 

(11) ชุมชนบางรัก 

 (1) การติดตั้งไฟสญัญาณจราจรบริเวณทางแยกเขา้วดัแจง้ 

 (2) การบาํรุง ดูแล ตดัแต่งตน้ไมเ้กาะกลางถนนสายกนัตงั / การตดัแต่งตน้ไมเ้กาะกลางถนนกนัตงั

หวัโคง้เวทิน 

 (3) การฉีดยากาํจดัยงุและแมลงบริเวณชุมชน บริเวณทางเขา้วดัแจง้ 
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 (4) การทาํทางมา้ลาย  บริเวณตรงทางแยกเขา้วดัโคกมะม่วง 

 (5) การก่อสร้างถนนและคูระบายนํ้ า ถนนจริงจิตร บริเวณเยื้องบริษทั วอลโฮมวีบ (อู่ฤทธ์ิคาร์แคร์) 

และทาํถนนเช่ือมระหวา่งถนนจริงจิตรและถนนกนัตงั 

 (6) การติดตั้งป้ายหา้มรถบรรทุกเกิน  4  ลอ้ผา่นบริเวณปากซอยทุกซอย 

 (7) ดูแลสายไฟฟ้าถนนกนัตงั  ซอย 18 (ดา้นถนนจริงจิตร) 

 (8) การขยายเขตประปา บริเวณถนนกนัตงั ซอย 14 ถ.จริงจิตร ซอย 4 

 (9) การประสานกบัโรงงาน (โรงเล่ือย) ใหมี้การจดัระบบส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัฝุ่ นข้ีเล่ือยและขยะ 

 (10) การก่อสร้างถนนคอนกรีต ปากซอยขายขา้วแกงหวัหมูผกับุง้  ใกลร้้านคา้โกสี  ซ่ึงเป็นถนนดิน

ดาํ  (ผิวถนนทรุดโทรมขอบถนนเวา้แหว่งก่อนจะสร้างบา้น  ไดถ้ามท่ีดิน  สนง.ท่ีดิน  ยืนยนัว่าเป็นถนน

สาธารณะ เพราะกลวัว่าสร้างบา้นแลว้เกิดปิดถนน  เคยข้ึนไปท่ีเทศบาลถามเร่ืองน้ี  เทศบาลบอกว่ายงัไม่ได้

ยกให้เป็นของเทศบาล  จึงทาํไม่ได ้ ฉะนั้นจึงขอคาํแนะนาํว่าจะตอ้งดาํเนินการอย่างไร  จะพยายามจดัการ

เร่ืองน้ีตามคาํแนะนาํของท่าน  ไดส้าํรวจดูมีถนนบางสายตดัผา่นหลงับา้นเป็นส่วนใหญ่  ไม่ไดผ้า่นหนา้บา้น

ยงัไม่สามารถทาํได)้ 

 (11) การใหบ้ริการ Wireless อินเตอร์เน็ตทั้งชุมชน 

 (12) การจดัทาํป้ายติดตั้งช่ือซอยถนนจริงจิตร 

 (13) การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ใชใ้นชุมชน 

 (14) การจดัฝึกเพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนบางรัก 

 (15) การตรวจสอบนํ้ ากินนํ้ าใชแ้ละนํ้ าท่ีโรงงานปล่อยท้ิง  การตรวจมลพิษในอากาศบริเวณ

บา้นเรือนท่ีมีโรงงานตั้งอยูใ่กล ้

 (16) การจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลทาํความสะอาดตะแกรงกนัขยะดินอ่ืนๆ ลงคูนํ้ าทั้งสองขา้งของถนนสาย

กนัตงั 

 (17) การจดัให้มีกิจกรรมออกกาํลงักายสาํหรับเด็กและเยาวชน โดยใชส้ถานท่ีชุมชนบางรัก เช่น 

สนามฟุตบอล 7 คน 

 (18) การรักษาความปลอดภยัในชุมชน อยากจดัใหมี้ชุด อ.พ.ป.ร. ประจาํชุมชน เพื่อคอยสอดส่องความ

ปลอดภยัในชุมชน 

 (19) การแจกพนัธ์ุไม่เพื่อปลูกหนา้บา้นและการรณรงคส่์งเสริมใหป้ลูกพืชสมุนไพร 
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(12) ชุมชนท่าจีน 

 (1) การจดัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพใหทุ้กเดือน 

 (2) การติดตั้งไฟแสงจนัทร์หนา้สนามกีฬาทุ่งแจง้  ซ่ึงชาํรุดอยู ่ และขา้งป๊ัมคาลเทก็ซ์ 

 (3) ปัญหาการจดัการขยะ เช่น 

  - การเกบ็ถุงขยะใหค้รบถว้นทุกบา้น 

  - ถงัขยะใหญ่แบบรุ่นเดิมท่ีเคยใชดี้กวา่ใชถุ้งพลาสติก 

  - การใหเ้ลิกเกบ็ค่าบริการถงัขยะ 

  - การแกปั้ญหาขยะ บริเวณสนามกีฬาทุ่งแจง้ เม่ือมีการจดังาน / กิจกรรมต่าง ๆ 

 (4) การใหมี้การตั้งเวลาของป้อมไฟจราจร ตรงส่ีแยกอ.ต.ก. ให้มีเวลาเท่ากนัทั้งในช่วงกลางวนัและ

กลางคืน 

 (5) การร้องเรียนเร่ืองทรัพยสิ์นเสียหาย  ช่วงนํ้าท่วมเม่ือปี 2553  ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

 (6) เงินสวสัดิการผูสู้งอายบุางท่านยงัไม่รับการข้ึนทะเบียนของเทศบาลนครตรัง 

 (7) การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร, กิจกรรมของเทศบาลนครตรัง ควรใหมี้หลากหลายและทุกช่วงเวลา 

 (8) การดูแลทาํความสะอาดคูนํ้าเทศบาล  ช่วงหนา้แลง้มีกล่ินค่อนขา้งมาก 

 (9) การดูแลความปลอดภยัส่วนบุคคลในช่วงเวลา 02.00-06.00 น. 

 (10) การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลูกพืชผกัสวนครัว โดยไม่อาศยัดิน 

 (11) การส่งเสริมอาชีพการทาํขนมและอาหาร 

 (12) การแกปั้ญหาการจราจรบริเวณส่ีแยก ร.ร.ตรังคริสเตียนและบริเวณใกลเ้คียง 

 (13) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนภูมิรักษ ์ร.ร.สภาราชินี 2 

 (14) โครงการคลองสวนนํ้าใส (ต่อเน่ือง) 

 (15) โครงการสญัจรปลอดภยัของชุมชนท่าจีน (ขอความร่วมมือจากสถานีตาํรวจภูธรจงัหวดัตรัง) 

 (16) โครงการอบรมสมัมนาการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่เยาวชนในชุมชน 

 (17) โครงการตลาดริมนํ้าวดัท่าจีน (วดัประสิทธิชยั) 

 (18) โครงการร้านคา้สวสัดิการชุมชนท่าจีน 

 (19) โครงการปรับปรุงต่อเติมหอ้งนํ้าหอ้งสว้ม หลงัท่ีทาํการชุมชนท่าจีน 
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(13) ชุมชนนํา้ผุด 

 (1) การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขดัตั้งแต่สามแยกวดัตนัฯ ถึงเขาแป๊ะช้อย / เพื่อลดการแออดั

การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน  ขอตดัถนนเลียบฝ่ังหนา้โรงเรียนบูรณะไปถึงซอยเจา้แม่ดอกไมท้อง 

 (2) การก่อสร้างทางเทา้จากโรงเรียนวดัตนัตยาภิรม - โรงเรียนบูรณะรําลึก  (เพื่อนกัเรียนเดินเทา้) 

 (3) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่มเติมบริเวณสามแยกถนนนํ้ าผดุ ซอย 2 และบริเวณท่ีมืดภายในถนน

ซอย 

 (4) การติดตั้งกระจกโคง้การจราจร  (ซอย 2) ถนนนํ้าผดุ 

 (5) การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์  เพื่อใชศึ้กษาภายในชุมชน 

 (6) การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตภายในชุมชนนํ้าผดุ  เพื่อการศึกษาของเยาวชน 

 (7) การติดตั้งป้ายจราจรของสถานท่ีต่างๆ 

 (8) การปรับปรุงทางเทา้หอ้งนํ้าท่ีสวนสาธารณะฯ  ควรใหมี้ทางลาดสาํหรับคนพิการและผูสู้งอาย ุ

 (9) การปรับปรุงภูมิทศัน์  คลองริมเขาแป๊ะชอ้ยและปรับสภาพนํ้าใหดู้ใสสะอาด 

(14) ชุมชนหนองปรือ 

 (1) การพฒันาสนามกีฬาออกกาํลงักาย  ทาํลานกีฬาของชุมชน / สร้างสนามขา้งท่ีทาํการชุมชนใหมี้

มาตรฐานเหมาะสาํหรับการออกกาํลงักาย 

 (2) การปรับทางเทา้ถนนบางรักตลอดสายหลงัโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา (เน่ืองจากถนนแคบมีรถ

วิ่งมากในช่วงเชา้และบ่ายเพื่อใหร้ถสามารถจอดริมทางเทา้ได)้ 

 (3) การจดัทาํทางข้ึนสําหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการข้ึนไปทาํกิจกรรมบนลานพระโพธิสัตว์เจา้แม่

กวนอิม 

 (4) การตดัถนนซอยขา้งบา้นเลขท่ี  34/34  ใหท้ะลุไปออกถนนมหาราช 

 (5) การปรับผวิถนนปากซอยขา้งบา้นเลขท่ี  27/4  เน่ืองจากต่างระดบัฯ 

 (6) การติดตั้งระบบ Wireless คลอบคลุมทั้งชุมชน 

 (7) การจดัหาไมเ้ทา้สามขา  ส่ีขา  แก่ผูสู้งอาย,ุ ผูพ้ิการ แวน่สายตาผูสู้งอาย ุ

 (8) การติดตั้งเสากระจายเสียงบริเวณซอย 7 ถนนบางรัก 

 (9) การตีเสน้จราจรขาว - แดง  ช่วงเขา้ออกปากซอยทุกซอย 

 (10) การติดตั้งป้ายช่ือซอย 3,4  ถนนบางรัก 

 (11) การปรับผวิถนนปากซอย  6  เน่ืองจากต่างระดบัเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 
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 (12) โครงการพฒันาเยาวชนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตา้นยาเสพติด 

 (13) การจดัตั้งตาํรวจชุมชน  เน่ืองจากมีพวกมิจฉาชีพมากเกิดข้ึนบ่อยๆ 

(15) ชุมชนนาตาล่วง 

 (1) ตอ้งการป้ายบา้นเลขท่ีท่ีต่อเติมจากบา้นเลขท่ี 276/186  ซอย 18 ถนนหว้ยยอด 

 (2) การบริการสาธารณะจากเทศบาล ไดแ้ก่ ใหเ้ทศบาลช่วยตดัไมริ้มทาง ซอย16, 18  ถนนหว้ยยอด / 

การฉีดพน่ยากนัยงุ  ซอย 16, 18 ถนนหว้ยยอด 

 (3) การลาดยางแอสฟัลท ์ทางเขา้ท่ีทาํการชุมชน เน่ืองจากของเก่าชาํรุด 

 (4) การจดัหาคอมพิวเตอร์พร้อมสญัญาณWireless / อินเทอร์เน็ตในชุมชน 

 (5) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณปากทางบ่อนไก่ / บริเวณถนน ซอย 23  บา้นนาตาล่วงระยะทาง 

250  เมตร / ถนน ซอย 16  และบริเวณอ่ืนๆ ท่ีมืด 

 (6) การก่อสร้างคูระบายนํ้าและขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนเพลินพิทกัษ ์ ซอย  16 

(16) ชุมชนวดักฎุยาราม 

 (1) อยากให้เทศบาลช่วยทาํหนังสือไปท่ีดินจงัหวดั เพื่อมาสํารวจแนวเขตท่ีดินท่ีทาํการชุมชน 

วดักุฎยารม  เพื่อทาํประตูปิด - เปิดท่ีทาํการชุมชนได ้เพื่อป้องกนัคนนาํรถยนต์เขา้มาในยามคํ่าคืนขโมย

ส่ิงของทางชุมชน  จึงอยากใหท้าํประตูปิด - เปิดได ้

 (2) การตกแต่งตน้ไมบ้นเกาะกลางใหพุ้ม่ต ํ่าและโปร่งเพื่อใหเ้ห็นรถฝ่ังตรงกนัขา้มได ้

 (3) การก่อสร้างถนนและคูระบายนํ้าท่ีเพลินพิทกัษ ์ ซอย 1 ขา้งบา้นเลขท่ี 316/5 

 (4) การขอสนับสนุนรถดูดโคลนทาํความสะอาดท่อระบายนํ้ าภายในหมู่บ้านเมืองตรังวิลเลส  

(คูระบายนํ้าในหมู่บา้นเมืองตรังวิลเลส ขณะน้ีกาํลงัประสานเจา้ของหมู่บา้น เพื่อยกใหเ้ป็นท่ีสาธารณะ) 

 (5) การขยายเขตนํ้าประปาบริเวณถนนหว้ยยอด ซอย 9 

 (6) การก่อสร้างถนนขา้มทางรถไฟซอย 9 ถนนหว้ยยอด / การปรับปรุงคูระบายนํ้ า ถนนหว้ยยอด 

ซอย 9 รวมทั้งการขยายถนนดว้ย 

 (7) การก่อสร้างฝายนํ้าลน้เช่ือมท่ีทาํการชุมชนวดักฎุยารามกบัสวนสาธารณะเขาแป๊ะชอ้ย 

 (8) การเคล่ือนยา้ยเสาไฟฟ้า  เพื่อเปิดทางใหถ้นนกวา้งข้ึน (กีดขวางทางจราจร)  ซอย 1 ถนนหว้ยยอด 

 (9) การต่อเติมอาคารเก่า (หลงัเลก็) ของชุมชนวดักฎุยาราม  เพื่อเกบ็วสัดุครุภณัฑ ์

 (10) การสร้างสนามฟุตบอลเยาวชน (หลงัโรงแรมธรรมรินทร์ธนา) 
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 (11) การกวดขนัผูท่ี้เช่าบา้นอยูอ่าศยั แต่ไม่ยอมโอนยา้ยทะเบียนเขา้มาทาํให้ยากต่อการควบคุมดูแล  

จึงอยากใหเ้จา้หนา้ท่ีเทศบาลเรียกเจา้ของบา้นไปทาํความเขา้ใจดงักล่าว 

 (12) การปรับปรุงผิวถนนพทัลุงให้หน้าถนนเรียบ ขณะน้ีเป็นหลุมลึกหลายท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ

บ่อยคร้ัง 

 (13) การแกปั้ญหานํ้ าท่วมซ่ึงมีขยะกีดขวางทางนํ้ า (ลาํคลองหว้ยยาง) เป็นเหตุใหน้ํ้ าท่วมในหมู่บา้น 

60 ครัวเรือน 

 (14) การดูแลรถขยะไม่ใหป้ล่อยนํ้ าจากขยะเปียกลงบนพื้นถนนซ่ึงส่งกล่ินรบกวนช่วงสามแยกหมี-

ไปถึงส่ีแยกท่าจีน 

 (15) การกาํจดักองขยะบริเวณท่ีดินวา่งติดกาํแพงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

 (16) การส่งเสริมเก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอายโุดยขอสนบัสนุนครูและอุปกรณ์เก่ียวกบัยาสมุนไพร 

รวมทั้งการใหค้วามรู้และรักษาพยาบาล 

 (17) การส่งเสริมกิจกรรมออกกาํลงักายของผูสู้งอายุ เช่น กิจกรรมเขา้จงัหวะ โดยขอสนับสนุน

ครูผูส้อนและอุปกรณ์ 

 (18) การอบรมดา้นวิชาการ คณิตศาสตร์, ภาษาองักฤษ ใหก้บัเดก็และเยาวชน (ป.1-ม.3) 

 (19) การส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีก่อใหเ้กิดเป็นรายได ้

 (20) ขอให้ทางเทศบาลช่วยประสานงานในการเคล่ือนยา้ยซากรถออกจากผิวการจราจรซ่ึงเกิด

อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง ซ่ึงเจา้ของรถขาดความรับผิดชอบและขาดจิตสํานึก  ซากรถจอดอยู่ท่ีถนนเพลินพิทกัษ ์ 

ซอย 2  จอดมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี  สร้างความเดือดร้อนให้กบัผูใ้ช้ถนนเป็นอย่างมาก (ใกลส้ามแยก

ดาวเทียม) 

 (21) การเนน้หนกัการประชาสมัพนัธ์เพื่อเป็นการปลูกจิตสาํนึกแก่ประชาชนใหมี้การประดบัธงชาติ

ในวนัสาํคญั  เช่น  วนัราชพิธี,  วนัสาํคญัของชาติ เป็นตน้ 

(17) ชุมชนท่ากลาง 

 (1) การติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางแยกในชุมชน 

 (2) การเพิ่มแสงสวา่งในซอยสามร้อยหอ้งทะลุซอยบางรัก 

 (3) การสนบัสนุนใหถ้นนซอย  7  ใหเ้ป็นตลาดนดัถนนคนเดิน 

 (4) การก่อสร้างถนนทุกสายในหมู่บา้นสามร้อยห้องให้เป็นถนนสาธารณะเพ่ือจะให้หน่วยงาน

เทศบาลเขา้มาพฒันา / การโอนหมู่บา้นสามร้อยหอ้งใหก้บัเทศบาลเพื่อความสะดวกในการพฒันา 
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 (5) การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  บริเวณซอย 3, 5, 7 และจดัใหมี้ตาํรวจเขา้มาตรวจตรา 

 (6) การกาํจดัหมาจรจดั 

 (7) การสนบัสนุนโครงการปลูกสมุนไพร 

 (8) การทาํความสะอาดคูระบายนํ้าเดือนละ 1 คร้ัง 

 (9) การสนบัสนุนมีหอกระจายข่าวชุมชนใชภ้ายในชุมชนโดยเฉพาะ 

 (10) การติดตั้งป้ายจราจรทุกซอยในชุมชน  เช่น ป้ายลดความเร็ว ป้ายระวงัเดก็ ป้ายทางแยกหา้มจอด 

กระจกโคง้บริเวณทางแยกต่างๆ 

 (11) การส่งเสริมการออกกาํลงักาย  สถานท่ีลานหนา้ท่ีทาํการชุมชน เช่น กระบอง, แอโรบิค, ลีลาศ, 

ฮูลาฮูป, ตาราง 9 ช่อง  อุปกรณ์: เส้ือ, CD, คู่มือ, เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ 

 (12) การอบรมทาํข้ีผึ้งไพล-นํ้ามนัไพล –นวดคลาย  ปวดเม่ือย 

 (13) การปรับปรุงฐานขอ้มูลผูสู้งอาย:ุ ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลสุขภาพ 

 (14) การเยีย่มบา้นผูป่้วย / ผูสู้งอายใุหไ้ดรั้บการดูแล ตรวจสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 (15) การซ่อมแซมท่ีทาํการชุมชนท่ากลาง 

(18) ชุมชนโคกยูง 

 (1) การลอกลาํเหมืองสาธารณะ/ขดุคลองไปจากสนามกอลฟ์ถึงคลองควนขนุน 

 (2) การทาํถนนเปิดซอยบา้นนายทวีวงศ ์ วงศช่์วย (เจา้ของบา้นยินยอมแต่ไม่มีงบประมาณโดยสามารถ

ติดต่อนางบุญธรรม  วงศช่์วย โทร 075-212-388 

 (3) การขยายเขตเสาไฟฟ้าตลอดสายปากซอยแคบ 46 ถนนควนขนั ซ่ึงมีบา้นประมาณ 35 หลงัคาเรือน 

 (4) การขยายเขตประปาใหค้รอบคลุมทั้ง 2 ฝ่ังถนน 

 (5) การทาํความสะอาดคูระบายนํ้าถนนควนขนัเพื่อใหร้ะบายนํ้าไดส้ะดวก 

 (6) การขอรับการสนบัสนุนปุ๋ยและพนัธ์ุผกัใหเ้กษตรกร 

 (7) การส่งเสริมจดัหาอาชีพท่ีมัน่คง / อาชีพเสริม  เช่น ทาํขนมและทาํอาหาร 

 (8) การประสานใหห้น่วยงานราชการมาดูแลความปลอดภยัในชุมชน 

 (9) การอบรมวยัรุ่นดา้นศีลธรรมและวฒันธรรมรวมทั้งแนะนาํเยาวชนให้เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสําคญั

เก่ียวกบัประเพณี 

 (10) การก่อสร้างท่ีทาํการชุมชนโคกยงู 

 (11) การขยายเขตไฟฟ้าส่องถนนภายในซอยทางเขา้บา้นนายบุญโยค, นายชะลอ  เพชรขนั 
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 (12) การก่อสร้างถนนคอนกรีตและคูระบายนํ้าเลียบทางนํ้าสาธารณะ 

 (13) การปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายนํ้า  ขดุลอกขยะ  ฯลฯ สายควนขนุน-โคกยงู-ควนขนั 

 (14) การติดตั้งสญัญาณไฟจราจรสามแยกบา้นโคกยงู 

 (15) การก่อสร้างคนัป้องกนันํ้าลน้จากคูระบายนํ้า  หรือทาํฝาเปิด-ปิดท่อระบายนํ้าป้องกนันํ้าท่วม 

 (16) การก่อสร้างถนนทางเขา้บา้นนายบุญโยคเพ่ือเช่ือมต่อกบัถนนคอนกรีตเดิม 

 (17) การติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางแยกและเนินลูกระนาดก่อนถึงทางแยก 

(19) ชุมชนสวนจันทน์-วดันิโครธ 

 (1) การทาํความสะอาดคูหนา้บา้นเลขท่ี  50/13-14 เน่ืองจากมีกล่ินเหมน็และมียงุมาก รวมทั้งลอกคู

นํ้าในหมู่บา้นดว้ยเพราะคูระบายนํ้าต้ืนเขิน  

 (2) การจดัทาํแผนป้องกนันํ้าท่วมหมู่บา้นรังษีฯ (ขา้งวดันิโครธ) 

 (3) การขดุลอกคูคลองหลงัหมู่บา้น 

 (4) การก่อสร้างถนนลาดปูนในหมู่บา้นเพื่อป้องกนันํ้ าท่วม  (ถนนยาวประมาณ 100 เมตร  มีบา้น

สมาชิกอยูป่ระมาณ  30  ครัวเรือน 

 (5) การจดัทาํป้ายเพื่อบอกจุดท้ิงขยะใหแ้น่นอนและนาํมาติดตั้งเพื่อใหท้ิ้งขยะตามจุดและตรงเวลา 

 (6) การก่อสร้างร้ัวรอบท่ีทาํการชุมชน / ป้ายช่ือหนา้ท่ีทาํการชุมชนและป้ายบอกทาง /การติดตั้ง

เหล็กดดั-ประตูหน้าต่างอาคารท่ีทาํการชุมชน / การปรับปรุงหลงัคา, กนัสาด / การปรับปรุงระบบประปา

ภายในอาคารท่ีทาํการชุมชน 

 (7) การจดัซ้ือ / จดัหาวสัดุอุปกรณ์ เช่น ชั้นวางของ, ตูเ้กบ็อุปกรณ์, ถงัเคมีดบัเพลิง 

 (8) การก่อสร้างลานกีฬา 

 (9) การติดตั้งอุปกรณ์จราจร เช่น กระจกโคง้ตรงทางแยก ไฟกระพริบตรงทางแยก เป็นตน้ 

 (10) การขอรับป้ายเลขท่ีบา้น 

(20) ชุมชนควนขนุน 

 (1) การขยายอาคารท่ีทาํการชุมชนควนขนุนให้มีพื้นท่ีมากข้ึน พร้อมระบบไฟฟ้า นํ้ าประปาให้มี

ความเพียงพอ / การก่อสร้างคูระบายนํ้ าของท่ีทาํการชุมชนควนขนุนเพราะยงัไม่มีดา้นขา้งถนน / เพิ่มพื้นท่ี

หอ้งเกบ็ของเป็นสดัส่วนของกลุ่มสตรี-อสม. 

 (2) การแกปั้ญหาสายไฟฟ้าอยู่บนหลงัคา อยากให้ยา้ยสายไฟฟ้า โดยขอยา้ยเสาไฟฟ้าถอนบริเวณ

บา้นเลขท่ี  47  ถนนควนขนุน  เจา้ของบา้นคือนางหลง  ฤทธิเดช  และบา้นเลขท่ี  41/5  ถนนควนขนุน 
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 (3) การก่อสร้างหอ้งสมุดชุมชน 

 (4) การส่งเสริมใหมี้ลานกีฬาเพื่อการออกกาํลงักาย 

 (5) การจดัซ้ือ / จดัหาของใชใ้นชุมชน เช่น โตะ๊  เกา้อ้ี  ถว้ย ชาม  เป็นตน้ 

 (6) การขอรับการสนบัสนุนการจดักิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 

 (7) การก่อสร้างคูระบายนํ้ าถนนควนขนุนทั้ง 2 ขา้งมีสภาพนํ้ าขงัเป็นบางตอน เช่น ช่วงสามแยกใน

ควนขนุนไปถึงกองไฟ  ฯลฯ 

 (8) การทาํความสะอาดคูระบายนํ้ าบริเวณบา้นควนขนุนทั้ง  2 ดา้น  โดยเฉพาะปากท่อ  ขอให้มี

ตะแกรงหรือบ่อพกั 

 (9) การก่อสร้างถนนต่อจากซอยปากทางเขา้ ศาลเจา้กวนอิมเก็งให้ตลอดจนถึงศาลเจา้  เพราะมีคน

ใชเ้ดินทางไปศาลเจา้เป็นจาํนวนมาก  โดยเฉพาะวนัเสาร์และวนัสาํคญัทางศาสนา 

 (10) การแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงัในชุมชนควนขนุน 

 (11) การแกไ้ขปัญหาไฟฟ้าส่องสวา่งดบั บริเวณร้านคา้ส่ีแยก 

(21) ชุมชนสรรพากร 

 (1) การก่อสร้างเข่ือนป้องกนันํ้าท่วมพร้อมถนนเลียบคลอง / ก่อสร้างฝายนํ้าลน้เพื่อชะลอนํ้าเสีย 

 (2) การสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์กีฬาและออกกาํลงักาย / สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ / 

สนามบาสเกตบอล / การสร้างลานกีฬาของผูสู้งอายขุองชุมชน เช่น ลานเปตอง 

 (3) การส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ารศึกษาเรียนรู้ของเดก็และเยาวชนในชุมชน (อินเตอร์เน็ต) 

 (4) การอบรมและทศันศึกษาดูงานของผูน้าํชุมชน  กลุ่มผูสู้งอาย ุ และกลุ่มสตรี 

 (5) การส่งเสริมใหมี้การจดัเสียงตามสายประจาํชุมชน 

 (6) การขอรับสนบัสนุนอุปกรณ์การออกกาํลงักายของผูสู้งอาย ุ

 (7) การจดัทาํและติดตั้งป้ายบอกเขตชุมชนและป้ายจราจร 

 (8) การต่อเติมอาคารเก็บพสัดุและวสัดุของใชใ้นชุมชน / การก่อสร้างบนัไดทางข้ึนชุมชน บริเวณ

ดา้นหนา้ของท่ีทาํการชุมชน / การทาํร้ัวริมคลอง เขตบริการของชุมชนสรรพากร 

 (9) การก่อสร้างบนัไดท่านํ้าสาํหรับลอยกระทง 

 (10) การแกปั้ญหาคูระบายนํ้าบริเวณซอยบา้นเลขท่ี  31/2-5 

 (11) การส่งเสริมใหมี้การจดัทาํทะเบียนของผูมี้บา้นเช่า เพื่อเป็นขอ้มูลทะเบียนสมาชิกชุมชน 

 (12) ตอ้งการใหมี้กลุ่มอาชีพ  ฝึกอาชีพใหก้บัสมาชิกในชุมชน 
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 (13) การจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีภายในชุมชน 

 (14) ขอความร่วมมือในการจดักิจกรรมในวนัเด็กและงานประเพณีต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์ 

วนัปีใหม่  งานลอยกระทง เป็นตน้ 

 (15) การประสานงานกบัสถานีตาํรวจในการจดัสายตรวจในยามกลางคืน 

 (16) การฉีดพน่สารกาํจดัยงุใหท้ัว่ถึงทั้งชุมชน 

 (17) การกาํหนดเวลาในการมาเกบ็ขยะ แต่ละท่ีใหช้ดัเจน (บริเวณสามแยกถนนตรัง-พทัลุงมาไม่ตรง

เวลา) รถเกบ็ขยะในชุมชนเกบ็ไม่ทัว่ถึงรีบเร่งเกินไป 

(22) ชุมชนบ้านโพธ์ิ 

 (1) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในท่ีทาํการชุมชน / การปรับปรุงตวัอาคาร เช่น เจาะช่องหนา้ต่าง 

ทั้งชั้นบนและชั้นล่างและต่อเติมส่วนหลงัของอาคาร 

 (2) การใหบ้ริการตูห้ยอดเหรียญนํ้ าด่ืม / การส่งเสริมใหมี้การทาํนํ้ าด่ืมขายในชุมชนในราคาถูกและ

ไดม้าตรฐาน 

 (3) การติดตั้งหอกระจายข่าว  เสียงตามสาย / บอร์ดติดประกาศของชุมชนและข่าวสารทางเทศบาล 

 (4) การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชุมชน เช่น ตูเ้ก็บเอกสาร, ชั้นวางของใชใ้นชุมชน, 

บอร์ดเขียนข่าวสารในอาคาร, ตูเ้ก็บยาและยาสามญัประจาํบา้น, คอมพิวเตอร์สาํหรับจดัเก็บขอ้มูลของชุมชน 

Wireless อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง / เคร่ืองขยายเสียงสาํหรับทาํกิจกรรมออกกาํลงักาย, ชั้นวางหนงัสือ 

 (5) การส่งเสริมใหมี้ลานกีฬาสาํหรับเล่นกีฬาเปตอง / อุปกรณ์ออกกาํลงักาย / ผูน้าํออกกาํลงักาย 

 (6) การส่งเสริมความรู้เร่ืองการปลูกผกัปลอดสารพิษ  (ไฮโดรโฟนิกส์) 

 (7) การส่งเสริมใหมี้ธนาคารขยะ  (คดัแยก  เศษอาหารทาํปุ๋ย) 

 (8) การส่งเสริมอาชีพ วิทยากรสอนการทาํของชาํร่วยพวงหรีดแก่ผูสู้งอายแุละกลุ่มสตรี 

 (9) การส่งเสริมใหมี้การแข่งขนักีฬาภายในชุมชน 

 (10) การจดักิจกรรมใหน้าํเยาวชนในชุมชนไปทศันศึกษา / มีกิจกรรมนาํธรรมะสู่เยาวชน / ส่งเสริม

การเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์  (พร้อมอุปกรณ์) / การส่งเสริมใหเ้ล่นการละเล่นพื้นบา้น 

(23) ชุมชนหลงัควนหาญ 

 (1) การประสานใหมี้สายตรวจ ตาํรวจ  ช่วยเวียนตรวจดูแลในยามคํ่าคืน 

 (2) การจดัระเบียบรถหนา้โรงพยาบาลตรังและตลาดนดัหนา้กองทุน 
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 (3) การปรับภูมิทศัน์บริเวณกาํแพงโรงพยาบาลตรัง โดยขอความร่วมมือให้เทศบาลตดัตน้ไมใ้หญ่-

เลก็ขา้งกาํแพงโรงพยาบาลตรัง  แลว้ช่วยลงตน้ไมส้วยประดบัเป็นแนวดว้ย  ซ่ึงชาวบา้นจะช่วยดูแลให ้

 (4) การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโรงพยาบาล  และรอบร้ัววิทยาลยัพยาบาลซ่ึงติดๆดับๆ 

และติดตั้งกระจกให้ดว้ย รวมทั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนรักษจ์นัทน์  ซอย 1 (ตน้ขนุนปาน) และติดตั้ง

กระจกใหด้ว้ย 

 (5) การซ่อมแซมถนนหนา้บา้นรองประธานซ่ึงเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 (6) การก่อสร้างถนนคอนกรีตเช่ือมต่อถนนซอยบุญเหลือให้ตลอดไปจนถึงถนนราษฎร์อุทิศ 3 และ

หมู่บา้นสกลุบุญเหลือ 

 (7) การก่อสร้างถนนบริเวณบา้นคุณวิรงรอง  ซุน้สุวรรณ  (โทร  086-683-2464) ระยะทาง 4 เมตร 

 (8) การจดัใหมี้สถานท่ีฝึกซอ้มมวย,  ฟุตบอลเป็นท่ีถาวร 

 (9) การจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล,  เปตอง อุปกรณ์ซอ้มมวย,  เวที,  

การจดัหาครูฝึกสอนมวยไทย 

 (10) การจดัอบรมเยาวชนดา้นการกีฬาและยาเสพติด 

 (11) การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนรักษ์จันทน์-ถนนโคกขนั, ถนนราษฎร์อุทิศ-สามแยก

โรงพยาบาล 

 (12) การทาํลูกคล่ืนถนนตั้งแต่ปากซอยรักษจ์นัทน์-ราษฎร์อุทิศ 3 เน่ืองจากมีเด็กและผูสู้งอายมุาก / 

จดัทาํป้ายรถขบัชา้ๆ  บริเวณระหวา่งโรงแรมจนถึงหลงัควนหาญเน่ืองจากมีเดก็ซอ้มมวยออกกาํลงักาย 

 (13) ขอให้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียน  พนกังานเก็บกวาดขยะอยา่งนอ้ย  2-3  เดือน/คร้ังเพื่อไดมี้ขอ้

เปรียบเทียบในการทาํงานและควรใหร้างวลัหรือมีการประกวดผลงานดา้นรักษาความสะอาด 

 (14) การกาํจดัสุนขัจรจดั 

 (15) การเกบ็ขยะใหห้มดในแต่ละวนัเพื่อไม่ใหต้กคา้งเน่ืองจากมีสุนขัคุย้เข่ียทาํใหส้กปรก 

(24) ชุมชนโคกขัน 

 (1) การส่งเสริมใหมี้สถานท่ีออกกาํลงักาย  (ฟิตเนส) / การจดัหาอุปกรณ์กีฬา เช่น ตะกร้อ / อุปกรณ์

การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 (2) การส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งร้านคา้สหกรณ์ชุมชน 

 (3) การปรับปรุงท่ีทาํการชุมชน เช่น การติดตั้งพดัลมในอาคารชุมชน และหอ้งนํ้าในอาคารชุมชน 

 (4) การส่งเสริมอาชีพ เช่น การทาํขนมไทย 
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 (5) การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 (6) การส่งเสริมฝึกอาชีพให้เยาวชนไดมี้รายไดย้ามว่าง / เปิดการออมทรัพยใ์ห้เยาวชนไดรู้้จกัการ

เกบ็ออม 

 (7) การส่งเสริมใหมี้ศูนยค์อมพิวเตอร์ / ศูนยก์ารเรียนรู้  เสาร์-อาทิตย ์ ใหแ้ก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ 

(25) ชุมชนศรีตรัง 

 (1) โครงการออกกาํลงักายผูสู้งอาย ุ เช่น ไทเก๊ก 

 (2) การฉีดกาํจดัยงุควรเป็นช่วงบ่าย 

 (3) การส่งเสริมอาชีพสตรีและผูสู้งอาย ุ ตอ้งการวิทยากรมาช่วยสอน  เช่น การทาํผา้บาติกและมดัยอ้ม 

หรือการส่งเสริมการทาํอาหารและขนมไทย 

 (4) การใหร้ื้อกาํแพงหนา้สวนออกจะไดดู้ดีโปร่งและปลอดภยั เน่ืองจากมีวยัรุ่นมัว่สุม ช่วงเชา้มืด และช่วง

เยน็ คนไม่กลา้เขา้มาออกกาํลงักาย 

 (5) ตอ้งการเสียงตามสายในถนนโรงเรียนในซอยชาญยทุธ  และวิเชียรเก่าและควรเพิ่มเสาไฟฟ้าใหส้วา่งข้ึน 

 (6) การปรับปรุงสวนทบัเท่ียง ไดแ้ก่ 

  - ปรับปรุงเป็นสวนนํ้า  สวนหินแบบศรัทธา 

  - ตามตน้ไมจ้ดัมา้นัง่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

  - กาํแพงหนา้สวนควรเอาออกหรือทาํกาํแพงใหต้ํ่าลงเพื่อใหส้ามารถมองเห็นได ้

  - ปรับปรุงทางเทา้ท่ีใชส้าํหรับออกกาํลงักายใหก้วา้งกวา่เดิมใหเ้ป็นพื้นเสมอระดบัเดียวกนั 

  - บา้นพกัผูบ้ญัชาการเก่าจดัใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย (ฟิตเนส) 

  - ทาํฝาปิดคูนํ้ ารอบนอกบริเวณสวนทบัเท่ียงให้ดูมีความเรียบร้อย  เพราะตอนน้ียงัไม่มีฝา

ครอบ  สกปรกเป็นท่ีท้ิงขยะ  มีกล่ิน  (ดา้นหลงับา้นหมอดาํรง) 

  - เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้มากกว่าน้ี  เพราะตอนกลางคืนจะมืดมาก  ถา้เป็นไปไดใ้ห้มีไฟฟ้า

รอบถนนออกกาํลงักายเพื่อใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ 

  - การก่อสร้างกาํแพงดา้นทิศตะวนัตก 

 (7) การปรับปรุงดา้นจราจร ไดแ้ก่ 

  - ขอกระจกโคง้ 4 แยกในหมู่บา้น  (อุดมลาภ ซอย 11) เพื่อความปลอดภยัของการจราจร  มี

อุบติัเหตุบ่อย 

  - ขอกระจกโคง้  หนา้โรงเรียนสงัขวิทย ์ตรงทางเล้ียวถนนคอนกรีตจาํนวน  2  ดา้น 
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 (8) ขอไฟฟ้าถนนอุดมลาภ  ซอย  3  สุดซอย  ไฟฟ้าไม่ติดมาเป็นเวลานานแลว้ และขอเพิ่มอีกจาํนวน  

1  ดวง  เพราะมีเสาไฟยงัวา่งอยู ่

 (9) ระบบการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 

  - ขอเสียงตามสายใหไ้ปถึงหนา้ซอย  3  อุดมลาภ  เพื่อจะไดรั้บข่าวสารอยูเ่สมอ 

 (10) ขอใหมี้สนามกีฬาสาํหรับเดก็,  เยาวชน  เพื่อมิใหเ้ยาวชนมัว่สุมยาเสพติด เช่น สนามกีฬาเปตอง  

(สนามเลก็), สนามแบดมินตนั, สนามสาํหรับตะกร้อ 

(26) ชุมชนหลงัสนามกฬีา 

 (1) การแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมทั้งระบบ 

 (2) การจดัซ้ือท่ีดินเพื่อจดัทาํลานอเนกประสงคข์องชุมชน 

 (3) การปรับปรุงท่านํ้าสาํหรับลอยกระทง 

 (4) การจดัหาหน่วยรักษาความปลอดภยัในชุมชน 

(27) ชุมชนกะพงัสุรินทร์ 

 (1) การปรับปรุงซ่อมแซม / ต่อเติม ท่ีทาํการชุมชนกะพงัสุรินทร์ 

 (2) การติดตั้งไฟฟ้าในศาลากลางนํ้ า ทั้ง 3 หลงั และเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนฝ่ังตะวนัตกของสระกะพงั

สุรินทร์ 

 (3) การปรับปรุงภูมิทศัน์ในบริเวณสวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  เช่น 

  - ตดัตน้ไมท่ี้เกะกะรอบกะพงับริเวณท่ีติดถนนใหญ่ 

  - มีเรือสาํหรับชมสระเป็นเรือถีบ 

  - ทาํนํ้าตกจาํลองใหส้วย 

  -  ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 

  - การจดัเป็นสวนสตัวเ์พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 (4) การปรับปรุงถนนเวียนกะพงั (ทาํถนนรอบกะพงัใหม่) 

 (5) การจดัขายของราคาถูกในบริเวณสระกะพงัสุรินทร์เสาร์-อาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน / การจดัใหมี้แม่คา้

ขายอาหารในบริเวณสระ / การจดัใหมี้ร้านคา้ชุมชน 

 (6) การปรับปรุงสนามเดก็เล่น 

 (7) การเพิ่มบุคลากรในการดูแลสวนใหท้ัว่ถึง 

 (8) การสร้างสนามเปตองพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 



 

33 

 (9) การติดตั้งกระจกดูรถท่ีทางแยกตรงทา้ยซอย 6 บรรจบทา้ยซอย 8 เน่ืองจากตรงจุดน้ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 

 (10) การพฒันาสวนสาธารณะกะพงัสุรินทร์ให้สวยงามข้ึนกว่าเดิม เช่น เร่ืองไฟฟ้าส่องสว่าง, นํ้ าพุให้มี

สีสนัในยามกลางคืน, ปลูกดอกไมท่ี้มีสีสนัสวยงามแก่ผูท่ี้มาเท่ียวชมและควรจดัคนดูแลในเร่ืองต่าง  ๆใหเ้รียบร้อย 

 (11) การส่งเสริมใหมี้การออกกาํลงักายใหม้ากกว่าน้ี เน่ืองจากไม่ค่อยมีคนมาออกกาํลงักายส่วนมากจะ

ไปออกกาํลงักายท่ีอนุสาวรีย ์/ การจดัอุปกรณ์ออกกาํลงักายฟิตเนส 

 (12) การอบรมมารยาทรถเทขยะ / การกาํหนดเวลามาเกบ็ขยะใหแ้น่นอน 

 (13) การขยายเขตประปาทัว่ถึงทั้งชุมชน 

 (14) การจดักิจกรรมงานประเพณีอยา่งต่อเน่ือง 

 (15) การควบคุมร้านคาราโอเกะเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  ปราบยาเสพ

ติดซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาในชุมชน 

 (16) การส่งเสริมใหมี้การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใชเ้ป็นศูนยศึ์กษาดา้นสมุนไพร 

 (17) การปรับปรุงหอ้งนํ้าเน่ืองจากหอ้งนํ้าไม่สะอาด 

 (18) การประสานงานให้ตาํรวจมาตรวจตราบริเวณสระกะพงัสุรินทร์เน่ืองจากมีคนมาขโมยปลากนั

มาก 

 (19) การทาํความสะอาดพระแม่ธรณี ใหค้นงานลา้งบ่อนํ้าใหส้ะอาดดว้ยและใหมี้นํ้าอยูใ่นสระ 

 (20) การขยายเขตนํ้าประปาใหค้รอบคลุมทั้งชุมชน 

 (21) การใชป้ระโยชน์จากสถานท่ี เช่น อาคารท่ีไม่ใชป้ระโยชน์มาแลว้ 4 ปี  มาใชป้ระโยชน์สูงสุด 

 (22) การจดัใหมี้คนงานประจาํสวนสาธารณะอยา่งนอ้ย 5 คน  ดูแลรักษา บาํรุงสวนสาธารณะกะพงัฯ ใหดู้

ราบร่ืนกวา่น้ี 

 (23) การส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกัเน่ืองจากบริเวณสวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์มีใบไมร่้วงทบัถมเป็น

จาํนวนมาก  มีศกัยภาพในการทาํปุ๋ยหมกั  ชุมชนน่าจะจดัการเร่ืองน้ีไดแ้ทนการเผาใบไมท้ิ้งกลุ่มควนัรบกวน

ชาวบา้นบริเวณขา้งเคียง 

 (24) การดูแลรักษาร้ัวรอบสระกะพงัฯ  เน่ืองจากมีคนทาํลายร้ัวรอบ ถอดเหล็กครอบหัวเสาร้ัวสะพาน

เทียบเรือฝ่ังตะวนัตกไปกวา่ 20 ตน้  และทุบเสาหินแตกหกัเป็นแผน่  ๆ

 (25) การส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกให้ชาวชุมชนไม่ท้ิงขยะเกล่ือนกลาด / การกาํหนดจุดท้ิงขยะ 

กาํหนดเวลา หรือมีป้ายติดตั้งเพื่อกาํหนดจุดท้ิง / เวลาท้ิงท่ีชดัเจนแน่นอน 
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 (26) การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกกะพงัฯ  ทางไปบา้นโพธ์ิ เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนเน่ืองจากบริเวณตรงนั้นมกัเกิดอุบติัเหตุบ่อย 

 (27) การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของชุมชนควรจะใหท้ัว่ถึง 

 (28) การจดักิจกรรมร่ืนเริงในสวนสาธารณะสระกะพงัฯ  อยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง 

 (29) การจดัการแข่งขนัรถในบริเวณรอบสระกะพงัฯ 

 (30) การอนุรักษพ์นัธ์ุบวัในสระกะพงั  เพื่อเสริมสร้างทศันียภาพให้สวยงามมากยิ่งข้ึน / การปรับปรุง

นํ้าพใุนสระ 

 (31) การฉีดพน่ยากาํจดัยงุใหท้ัว่ถึงชุมชน   

 (32) การดูแลทาํความสะอาดคูระบายนํ้าตามซอยต่าง  ๆ

 (33) การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น เตน็ท ์โตะ๊ เกา้อ้ี 

 (34) การจดัใหมี้ถงัขยะบางจุด  จะไดเ้ป็นท่ีท้ิงขยะสาํหรับคนท่ีมาเท่ียวท่ีสวนสาธารณะกะพงัฯ 

 (35) ความปลอดภยัดา้นการจราจรของเด็กในชุมชนบริเวณกะพงัฯ ซอย 6 ทะลุซอย 8 เป็นซอยท่ีมีเด็กเลก็  ๆ 

จาํนวนหลายคนเกือบทุกครัวเรือน 

 (36) การก่อสร้างเกาะกลางถนนขนาดเล็ก  5 – 6 จุด  บนถนนภายในซอย 6 และ 8  เพื่อให้รถไดช้ะลอ

ความเร็วลง  เพื่อจะลดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 

 (37) การจดักิจกรรมใหบ้ริการดนตรีในสวนกะพงัสุรินทร์ทุกวนัอาทิตย ์

 (38) การจดัระเบียบของร้านคาราโอเกะ / หามาตรการป้องกนัสาํหรับเยาวชน 

 (39) การจดัการดา้นการศึกษา เน่ืองจากมีเยาวชนกลุ่มหน่ึงท่ีไม่เขา้รับการศึกษา  อยากให้เยาวชนกลุ่มนั้น

ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรัฐบาลบงัคบั โดยใหชุ้มชนมีบทบาททางดา้นการศึกษากบักลุ่มเยาวชนเหล่านั้น 

 (40) การอนุรักษ“์ศิลปะการแสดง”  ทุกประเภท  เช่น มโนราห์ 

 (41) การปรับปรุงถนนบริเวณกะพงัฯ ซอย  2  เพื่อความปลอดภยัในการสญัจร 

 (42) การจดัเวลาเปิด-ปิดสวนสาธารณะ เช่น เปิดตี 5 ปิด  2 ทุ่ม เพื่อความสะดวกของผูม้าท่องเท่ียว 
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  ประเด็นปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ       (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัตรัง) 

 (1) ควรรณรงคส่์งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนปลูกตน้ไมเ้พิ่มมากข้ึน โดยปลูกในท่ีดินของ

ตนเองท่ียงัมีพื้นท่ีดินใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู ่หรือปลูกในกระถางหรือวสัดุต่างๆ ภายในบริเวณบา้น 

 (2) การเพิ่มปริมาณตน้ไมย้ืนตน้บริเวณสองขา้งทางถนนภายในเขตเทศบาลนครตรัง และในท่ี

สาธารณะต่างๆ ให้มากข้ึน และจดัทาํป้ายบอกช่ือพนัธ์ไมท้ั้งภาษาไทยและช่ือทางพฤกษศาสตร์ เพื่อความ

สวยงามและความเป็นสากล 

 (3) การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลพื้นท่ีป่าไมห้รือพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนต่างๆของเทศบาลนครตรัง

เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนงาน/โครงการ ทิศทางในอนุรักษป์รับปรุงและพฒันา 

 (4) การปรับปรุงพฒันาแม่นํ้ าคูคลองในเขตเทศบาลทุกสาย เพื่อให้ระบบไหลเวียนของนํ้ าอยู่ใน

ระดบัปกติฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ า บาํบดันํ้ าท่ีเน่าเสียในบางจุด จดัการขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจน ทาํใหส้ภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชนเมืองดีข้ึน และสุขภาวะของประชาชนในเขต

เทศบาลดีข้ึนกวา่ในปัจจุบนั 

 (5) การออกข้อบัญญัติของเทศบาลเพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินในประเด็นท่ีเจ้าของท่ีดิน 

มีวตัถุประสงคต์อ้งการตดัโค่นตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นท่ีดินท้ิงไป เพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในดา้นต่าง ๆ และตอ้งปลูก

ตน้ไมท้ดแทนเพื่อฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละรักษาสภาพระบบนิเวศน์ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

 (6) การรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสํานึก สร้างองค์ความรู้  และจิตอาสาแก่ เยาวชน นักเรียน  

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง ในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยจดัทาํแผนงาน/โครงการ ร่วมกบัสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัตรัง และหน่วยงานกรมป่าไมแ้ละหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปรับปรุงพฒันาภารกิจของ

หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 (7) การสาํรวจร้านรับซ้ือของเก่าเพื่อข้ึนทะเบียนและจดัระเบียบร้าน/สภาพแวดลอ้ม และการส่งเสริมการเขา้

ร่วมโครงการร้านรับซ้ือของเก่าสีเขียว จงัหวดัตรัง 

 (8) การส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอนัตรายชุมชน 

 (9) การส่งเสริมการประกวดตามโครงการ Zero Waste ของเทศบาลนครตรังกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 (10) การส่งเสริมโครงการอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน (ทสม.) 

 (11) การจดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าคลองนํ้าเจด็ในชุมชนเทศบาลนครตรัง 
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  ประเด็นปัญหาอืน่  ๆ

 (1) การแกปั้ญหาการจราจรทั้งระบบภายในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อลดความแออดัของการใช้รถยนต ์

ส่วนบุคคล ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อน เช่น การจดัรถโดยสารประจาํทางในเขตเทศบาลเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกแก่ประชาชนให้นกัเรียนหรือผูมี้รายไดน้อ้ย และลดจาํนวนรถยนตข์องผูป้กครองในการรับ-ส่งนกัเรียนใน

ตอนเชา้ – เยน็ 

 (2) การจดัตั้งการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีดาํเนินการโดยชุมชนเมืองให้เห็นเป็น

รูปธรรมชดัเจน 

 (3) การจดักิจกรรม / โครงการ และการส่งเสริมอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ 

 (4) การส่งเสริมใหมี้การอบรมบุคลากรดา้นปฏิบติัการดา้นจิตวิทยามวลชน 

 (5) การรักษาความสะอาดคลองในเขตเทศบาลนครตรังไม่ใหเ้น่าเสีย มีกล่ินเหมน็ 

 (6) การก่อสร้างหอ้งนํ้าสาธารณะในจุดท่องเท่ียว จุดสาํคญั  ๆภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

 (7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กบัทุกชุมชน อยากให้มีส่วนร่วมทั้งก่อนและหลงัการ

ดาํเนินการ 

 (8) การรักษาความสะอาด ความสวยงามของบา้นเรือนภายในเขตเทศบาลนครตรัง เช่น การปลูกตน้ไมห้นา้

บา้น 

 (9) การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน รวมทั้ง การส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานใน

การมีความรับผดิชอบการในการท้ิงขยะ การวางขยะหนา้บา้นใหเ้ป็นระเบียบ ฯลฯ 

 (10) การแกปั้ญหานํ้าท่วมอยา่งเป็นระบบ  
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2.6  โครงสร้างเทศบาลนครตรัง 
 

 

 1. ฝ่ายอาํนวยการ 
    -งานการเจา้หนา้ท่ี 
    -งานทศพาณิชย ์
    -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 2. ฝ่ายปกครอง 
   -งานป้องกนัและ บรรเทา           
    สาธารณภยั 
  -งานรักษาความสงบ 
  -งานทะเบียนราษฎรและบตัร 
 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 

/งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 
งานรัฐพิธี 

   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 9) 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานทัว่ไป  8) 

กองวชิาการและแผนงาน 
(นกับริหารงานทัว่ไป 8) 

กองคลงั 
(นกับริหารงานคลงั 8) 

สาํนกัการช่าง 
(นกับริหารงานช่าง 9) 

 1. ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ 
    -งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
    -งานจดัทาํงบประมาณ 
 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ    
    -งานบริการและเผยแพร่ 

วชิาการและงานบริการ 
ขอ้มูลข่าวสารทางทอ้งถ่ิน 

  -งานระบบสารสนเทศ 
 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
    -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
     งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 
    งานรัฐพิธี 
 4. ฝ่ายนิติการ 
    -งานรับเร่ืองร้องทุกข/์ 
    งานตราเทศบญัญติัท่ีมิใช่               
      เร่ืองงบประมาณประจาํปี 
      และงานนิติกรรมสัญญา 
  

 1. ฝ่ายบริหารงานคลงั 
    -งานการเงินและบญัชี 
   และงานระเบียบการคลงั 
  -งานสถิติการคลงั 
 2. ฝ่ายพสัดุและทรัพย์สิน 
    -งานการซ้ือการจา้ง 
     และงานการซ่อมบาํรุง 
     และบาํรุงรักษา 
    -งานการจดัทาํทะเบียน 
   พสัดุ 
 3. ฝ่ายพฒันารายได้ 
    -งานผลประโยชน์และ 
      กิจการพาณิชย ์
 4. ฝ่ายแผนท่ีภาษีและ 
    ทะเบียนทรัพย์สิน 
    -งานแผนท่ีภาษีและ 
     ทะเบียนทรัพยสิ์น 
 5. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
    - งานธุรการ  
 

 1. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
      อาคารและผงัเมือง 
 1.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
      -งานวศิวกรรม 
      -งานสถาปัตยกรรม 
 1.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร 
       และผงัเมือง 
      -งานควบคุมอาคาร 
      -งานผงัเมือง 
 2. ส่วนการโยธา 
 2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค 
        -งานสาธารณูปโภค 
        -งานสวนสาธารณะ 
        -งานจดัสถานท่ีและ  
         การไฟฟ้า 
 2.2 ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกล 
       และระบบจราจร 
       -งานวศิวกรรมออกแบบ 
        จราจร 
 2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
       -งานกาํจดัขยะมูลฝอย 
         และส่ิงปฏิกลู 
       -งานควบคุมและ 
         ตรวจสอบบาํบดันํ้าเสีย 
 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
     -งานธุรการ/ 
      งานสารบรรณ 
     -งานเลขานุการผูบ้ริหาร 

ก องสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
(นกับริหารงานสาธารณสุข  8) 

 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
     -งานทพัยากรธรรมชาติ 
       และส่ิงแวดลอ้ม 
    -งานสุขาภิบาลอนามยั 
     ส่ิงแวดลอ้ม 
    -งานวางแผนสาธารณสุข 
    -งานรักษาความสะอาด 
 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
     -งานเผยแพร่ฝึกอบรมและ  
    พฒันาบุคลากร 
    -งานสัตวแพทย ์
    -งานบริการการแพทย ์
    -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
    -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 
  -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3  
 3.งานธุรการ 
    -งานธุรการ 
    -งานการเงินและบญัชี 

สาํนกัการศึกษา 
(นกับริหารการศึกษา 9) 

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
     -งานแผนงานและโครงการ 
     -งานงบประมาณ/การเงิน 
     -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
      งานเลขานุการ/งานรัฐพิธี           
 2. ส่วนบริหารการศึกษา 
 2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
       -งานการเจา้หนา้ท่ี 
       -งานวางแผนบุคคล 
         และทะเบียนประวติั 
 2.2 ฝ่ายกจิการโรงเรียน 

 -งานการศึกษาปฐมวยั 
  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 -งานโรงเรียน 
 -งานกิจการนกัเรียน 

 2.3 ฝ่ายวชิาการ 
       -งานส่งเสริมคุณภาพ 

   และมาตรฐานหลกัสูตร 
-งานพฒันาส่ือเทคโนโลยี 
  และนวตักรรมทางการศึกษา 

 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
 3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

 -งานการศึกษานอกระบบ 
 -งานหอ้งสมุด 
  พิพิธภณัฑแ์ละเครือข่าย 

        ทางการศึกษา 
 3.2  ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -งานกีฬาและนนัทนาการ 

  3.3 ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
  ศิลปะและวฒันธรรม 

        -งานกิจการศาสนา 
        -งานส่งเสริมประเพณี 
          ศิลปวฒันธรรม 
 4. หน่วยศึกษานิเทศก์     
 5. โรงเรียน 
     - ฝ่ายวชิาการ 
     - ฝ่ายปกครอง 
     - ฝ่ายบริการ 
     - ฝ่ายบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    -งานสังคมสงเคราะห์ 
    -งานสวสัดิการเด็กและ 
   เยาวชน 
 2. ฝ่ายพฒันาชุมชน 
    -งานพฒันาชุมชน 
    -งานชุมชนเมือง 
 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
      -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
       งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 

 งานรัฐพิธี 

กองสวสัดิการสังคม 
(นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 7) 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

งานสถานธนานุบาล 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 7) 
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โครงสร้างสํานักปลดัเทศบาล 
 

 

หัวหน้าสํานักปลดัเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป 8) 

ฝ่ายอาํนวยการ 
 

    - งานการเจา้หนา้ที่ 
   - งานเทศพาณิชย ์
    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     

ฝ่ายปกครอง 
 

 - งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 - งานรักษาความสงบ 
 - งานทะเบียนราษฎรและบตัร 
  
  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

  - งานธุรการ/สารบรรณ /  
    งานเลขานุการผูบ้ริหาร /  
    งานรัฐพิธี 
  - งานกิจการสภาเทศบาล 
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โครงสร้างกองวชิาการและแผนงาน 
 

 

ผู้อาํนวยการกองวชิาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทัว่ไป 8) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
- งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

    - งานจดัทาํงบประมาณ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
 

      -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการและ 
      งานบริการขอ้มูลข่าวสารทางทอ้งถิ่น
  -   งานระบบสารสนเทศ  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

   - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
     งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 

  งานรัฐพิธี 

ฝ่ายนิติการ 
 

    -  งานรับเรื่องร้องทุกข/์ 
      งานตราเทศบญัญตัิที่มิใช่    

         เรื่องงบประมาณประจาํปี
      และงานนิติกรรมสญัญา 
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โครงสร้างกองคลงั 
 

 

ผู้อาํนวยการกองคลงั 
(นักบริหารงานคลงั 8) 

ฝ่ายบริหารงานคลงั 
 

   - งานการเงินและบญัชี 
      และงานระเบียบการคลงั 
   - งานสถิติการคลงั 

 

ฝ่ายพสัดุและทรัพย์สิน 
      
     - งานการซื้อการจา้ง  
        และงานการซ่อมบาํรุง 
        และบาํรุงรักษา 
     - งานจดัทาํทะเบียนพสัดุ 

ฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

ฝ่ายพฒันารายได้ 

 
- งานผลประโยชน์และ   
  กิจการพาณิชย ์

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
     
      - งานธุรการ 
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โครงสร้างสํานักการช่าง 
 

 

ผู้อาํนวยการสํานักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  9) 

   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง 
    
     1. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
          -  งานวศิวกรรม 
          -  งานสถาปัตยกรรม 
     2. ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
          -  งานควบคุมอาคาร 
          -  งานผงัเมือง 
    

ส่วนการโยธา 
    
  1. ฝ่ายสาธารณูปโภค 

           -  งานสาธารณูปโภค 
           -  งานสวนสาธารณะ 
           -  งานจดัสถานที่และการไฟฟ้า 
     2. ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
           - งานวศิวกรรมออกแบบจราจร 
     3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
           - งานกาํจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
          - งานควบคุมและตรวจสอบบาํบดันํ้าเสีย        

 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
     

- งานธุรการ/งานสารบรรณ       
- งานเลขานุการผูบ้ริหาร 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 

     - งานเผยแพร่ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
     - งานสตัวแพทย ์
     - งานบริการการแพทย ์
     - งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 

  - งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 

  - งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 

งานธุรการ 

     - งานธุรการ 
     -  งานการเงินและบญัชี 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 

     - งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
     - งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 
     - งานวางแผนสาธารณสุข 
     - งานรักษาความสะอาด 
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โครงสร้างสํานักการศึกษา 

 
 

ส่วนบริหารการศึกษา 
 

      1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
          - งานการเจา้หนา้ที่ 
          - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวตัิ
      2. ฝ่ายกจิการโรงเรียน 
       - งานการศึกษาปฐมวยั 
            และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
       - งานโรงเรียน 
       - งานกิจการนกัเรียน 
      3. ฝ่ายวชิาการ 
       - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลกัสูตร 
         - งานพฒันาสื่อเทคโนโลยแีละนวตักรรม
           ทางการศึกษา 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
 

      1. ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
      -  งานการศึกษานอกระบบ 
      -  งานหอ้งสมุด   พิพิธภณัฑ ์
            และเครือข่ายทางการศึกษา 
      2. ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน
      - งานกิจกรรมเดก็และเยาวชน
      - งานกีฬาและนนัทนาการ 
      3. ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
          ศิลปะและวฒันธรรม 
         - งานกิจการศาสนา 
          - งานส่งเสริมประเพณี  
             ศิลปวฒันธรรม 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 

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

ผู้อาํนวยการสํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

โรงเรียน 
 
 - ฝ่ายวิชาการ 
 - ฝ่ายบริหาร 
 - ฝ่ายปกครอง 
 - ฝ่ายบริการ 
 

 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
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โครสร้างกองสวสัดกิารสังคม 
 

 

ฝ่ายพฒันาชุมชน 
 

        -   งานพฒันาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

     -  งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบ้ริหาร/งานรัฐพิธี 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

     -  งานสงัคมสงเคราะห์ 
     -  งานสวสัดิการเดก็และเยาวชน
  

ผู้อาํนวยการกองสวสัดกิารสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดกิารสังคม 7) 
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โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

 

งานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลการพฒันาเทศบาลในปีทีผ่่านมา 

 

3.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรค) 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอ้จาํกดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแขง็ของเทศบาลนคร

ตรัง อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ินซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  

โดยเป็นการตอบคาํถามว่า “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยูจุ่ดไหน” สาํหรับการใชป้ระโยชน์ใน

การกาํหนดการดาํเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน

ไดแ้ก่ จุดแขง็ (S – Strength)  จุดอ่อน (W – Weakness) และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (O - Opportunity) 

และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเคร่ืองมือ 
 

 ปัจจัยภายใน    ประกอบดว้ย 

 - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอาํนาจ  

การกาํกบัดูแล เป็นตน้ 

 - ระเบียบ กฎหมาย 

 - บุคลากร ไดแ้ก่ อตัรากาํลงั คุณภาพ วินยั ทศันคติ พฤติกรรม เป็นตน้ 

 - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 

 - ระบบฐานขอ้มูล 

 - การประสานงาน / การอาํนวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - ทรัพยากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดีความ

เขม้แขง็  ความสามารถ  ศกัยภาพ ส่วนท่ีส่งเสริมความสาํเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ 
 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามี 

ส่วนเสียความอ่อนแอ ขอ้จาํกดั ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแขง็ 
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 ปัจจัยภายนอก  ประกอบดว้ย 

 - ดา้นการเมือง รวมถึงระดบัความขดัแยง้และกลุ่มผลประโยชน์ 

 - ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี (เช่น ผลผลิต รายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้

ท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลงั 

 - ดา้นสงัคม 

 - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

 - เทคโนโลย ี
 

 การวเิคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 

เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวดั และของอาํเภอท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อทอ้งถ่ิน

อย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอนัดีต่อทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งพิจารณาทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากดั (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี

เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นขอ้จาํกดัต่อทอ้งถ่ินโดยจะตอ้งพิจารณาทั้งดา้น

เศรษฐกิจสงัคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลย ีเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์โอกาส 
 

 สาํหรับผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันา

ในอนาคตของเทศบาลนครตรังดว้ยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1.  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ มีภาวะผูน้าํ และมีความมุ่งมัน่สูงท่ีจะพฒันาเทศบาลใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ใน 

ทุกดา้น 

2.  คณะผูบ้ริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ  

3.  ผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบติังาน  

5.  การบริหารจดัการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนใน

พื้นท่ีไดห้ลากหลายและรวดเร็ว 

6.  มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนาํความคิดใหม่ ๆ มาพฒันาเทศบาล 
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จุดอ่อน (Weakness) 

1.  บุคลากรบางส่วนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังาน 

2.  รายไดท่ี้เทศบาลจดัเกบ็เองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการดาํเนินการพฒันา 

3.  การจดัการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่เป็นระบบ 

4.  การดาํเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกนันอ้ย 

5.  สดัส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกบัภารกิจงาน 

6.  คู่มือในการปฏิบติังานมีไม่ครอบคลุม 

7.  การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง 

 

โอกาส (Opportunity) 

1.  ไดรั้บการสนบัสนุนและไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอยา่งดีและมีความต่อเน่ือง  

2.  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนบัสนุนการดาํเนินโครงการต่าง ๆ  

อยา่งต่อเน่ือง 

3.  ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน บุคลากรและเทคโนโลยจีากหน่วยงานภายนอก  

4.  การเมืองทอ้งถ่ินมีเสถียรภาพ  

5.  วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 

6.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  เศรษฐกิจและการลงทุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด 

 

อุปสรรค (Threat) 

1.  การสนบัสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพของเทศบาลท่ีจะดาํเนินการไดมี้โอกาส

ไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยมาก 

2.  ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศ  และระดบัโลก  ซ่ึงส่งผลต่อการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

3.  มีความเส่ียงภยัจากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ  อุบติัภยั  ภยัแลง้ และภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

4.  ระเบียบกฎหมายและหนงัสือสัง่การท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 

5.  ความไม่แน่นอนและไม่ชดัเจนในการจดัสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

6.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 
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 3.2 การนําแผนพฒันาไปสู่การปฏิบัติ 

 เทศบาลนครตรังได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติัซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนโดยทัว่ไป สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ท่ีผา่นมา สามารถสรุปผลการดาํเนินงานจาํแนกเป็น

รายยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  มีการพฒันาการจดัการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบทุกระดบัชั้นท่ีมีมาตรฐาน  การรําลึกเชิดชูปูชนียบุคลท่ีควรบูชา และการส่งเสริมการกีฬาและ

กิจกรรมนันทนาการ  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 40 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  8,333,522  

บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาคจงัหวดัตรังในการจดัการศึกษาเพื่อ 

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน  โครงการส่งเสริมอจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้แก่นกัเรียนในสังกดัเทศบาล

นครตรังและเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน  โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง  โครงการ 

เชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา  โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง โครงการประกวดแอโรบิคด๊านซ์ 

เพื่อเยาวชนและประชาชน  โครงการจดักิจกรรมศูนยเ์ยาวชนเทศบาลนครตรัง  โครงการนนัทนาการสาํหรับ

ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

2.  ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขท่ีมีระดบัคุณภาพ  มีการพฒันาในดา้นการป้องกนั 

รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพอนามยัให้สมบูรณ์ปลอดภยัจากโรค  และพฒันาสุขาภิบาลชุมชนและ

สถานท่ีมีความสะอาดความปลอดโรค  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 12 โครงการ  ใช้จ่ายงบประมาณ 

เป็นเงิน  8,215,068  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการส่งเสริม

การสร้างสุขภาพในชุมชน  โครงการนวดแผนไทย  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนาํโรค  โครงการ 

เฝ้าระวงัและส่งเสริมทนัตสุขภาพ  โครงการอบรมการสุขาภิบาล  เป็นตน้ 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

มีการพฒันาดา้นการสร้างจิตสาํนึกความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การเฝ้า

ระวงั บาํบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเท่ียว

และการเพิ่มศกัยภาพก่อสร้างปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 7 โครงการ

ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  649,989  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น โครงการส่งเสริมลดและแยกขยะมูล

ฝอยโรงเ รียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง   โครงการสร้างจิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา  โครงการจดัทาํส่ือเผยแพร่ดา้นสาธารณสุขและ
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ส่ิงแวดลอ้ม  โครงการก่อสร้างท่อรับนํ้ าเสียถนนวงัตอ  โครงการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมสนับสนุน 

การท่องเท่ียว  เป็นตน้ 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐาน  การจราจรท่ีไดม้าตรฐาน มีการพฒันา

ส่งเสริมให้มีการใชท่ี้ดินอย่างถูกตอ้งตามศกัยภาพท่ีมีอยู่  การก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการ

พื้นฐานและไฟฟ้าสาธารณะ  การบริการด้านนํ้ าประปาเพ่ือความสะดวกในการดาํรงชีพ  มีโครงการท่ี

ดาํเนินการทั้งส้ิน 26 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  2,431,597  บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  

โครงการจดัการจราจร  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าบริเวณต่าง ๆ โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายนํ้า 

คสล.ในบริเวณภายในเขตเทศบาล  เป็นตน้ 

5.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  การรักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของชุมชนการส่งเสริมความรู้

ความสนใจเก่ียวกบักิจกรรมของเทศบาล  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 9 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็น

เงิน  448,768  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง  โครงการ

จดัตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง  โครงการจดัระบบสร้างระเบียบนคร

ตรังร่วมพลงัดว้ยมือเรา  โครงการยุวนักประชาสัมพนัธ์  โครงการจดัทาํรายงานประจาํปี  โครงการจดัทาํ

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครตรัง “นางฟ้าสาร” เป็นตน้ 

6.  ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกิจ  มีการพฒันาการปรับปรุง 

พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สถานท่ีปฏิบติังาน และสถานท่ีชุมชน  การปรับปรุงพฒันารายได ้ การส่งเสริม

อาชีพและเพ่ิมรายได้  การปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยี  มีโครงการท่ี

ดาํเนินการทั้งส้ิน 35 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  6,572,599  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานในเทศบาลนครตรัง เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์

สาํนกังาน  ครุภณัฑก์ารศึกษา  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  ครุภณัฑก์ารแพทย ์ 

เป็นตน้  รวมทั้ง โครงการปรับปรุงหอ้งทาํงาน  โครงการต่อเติมดดัแปลงและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลนครตรังเพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

ทุ่งแจง้  โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 โครงการซ่อมแซมหลงัคาท่ีทาํการชุมชนบางรัก  

โครงการรางวลันํ้าใจมอบใหแ้ก่ผูช้าํระภาษี   เป็นตน้ 
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7.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์และ

คุณค่า  มีการอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

การส่งเสริมกิจการศาสนา  มีโครงการท่ีดําเนินการทั้ งส้ิน 16 โครงการ  ใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน  

6,721,914  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการอนุรักษสื์บสานส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณี

ทอ้งถ่ิน  โครงการจดังานประเพณีเทศกาลเล่นว่าว  โครงการจดังานประเพณีลากพระ  โครงการจดักิจกรรม

ฉลองวนัเดก็แห่งชาติ  โครงการจดังานประเพณีสงกรานต ์ โครงการจดังานประเพณีทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ  

โครงการจดังานประเพณีชกัพระวดัควนขนั  โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์  โครงการจดักิจกรรม

เน่ืองในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา  โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชน  เป็นตน้ 

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรหน่วยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ มีการพฒันา

ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน  การสนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชนมีโครงการท่ี

ดาํเนินการทั้งส้ิน 8 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  1,898,850  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศกัยภาพบุคลากร  โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรระดบัปริญญาโท

และปริญญาตรี  โครงการประชุมเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โครงการอบรมให้ความรู้

อคัคีภยัเบ้ืองตน้  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) โครงการ

ฝึกอบรมผูน้าํองคก์รชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ เป็นตน้ 

 9.  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน  มีการสงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุน

ชีวิตท่ีมีคุณค่า  ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมการสนับสนุนการ

จดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ประชาชน  การส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การสนับสนุนส่งเสริมและพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได ้

การส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนในการจดัการเพื่ออนุรักษ ์พฒันาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 17 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  

10,000,638  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

นครตรัง  โครงการสาธารณสุขเคล่ือนท่ีและสงเคราะห์ผูท่ี้สงัคมควรช่วยเหลือเก้ือกลู  โครงการห่วงใยมารดา

พฒันาทารก  โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ โครงการ

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ  คนพิการ  ผูป่้วยเอดส์  โครงการส่งเสริมการจดัตั้ งกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน  

โครงการแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง  โครงการประชุมสมัมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน  โครงการจดัเก็บ
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ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพ่ือความ

เขม้แข็งของชุมชน  โครงการชุมชนอาสาร่วมพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอบรมส่งเสริมสนบัสนุน

อาชีพใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง  เป็นตน้ 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 

 

 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) จะตอ้งนาํวิสัยทศัน์การพฒันาเทศบาล 

แผนชุมชน   นโยบายการพัฒนาของผู ้บริหารท้องถ่ิน   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัตรัง  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จงัหวดัตรัง  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั (จงัหวดัตรัง จงัหวดัภูเก็ต  จงัหวดัระนอง จงัหวดักระบ่ีและ

จงัหวดัพงังา)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์

ระดบัชาติ) มาเป็นแนวทางการจดัทาํใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงในแต่ยทุธศาสตร์ตามลาํดบั 

 

4.1  วสัิยทศัน์ 

“สงัคมดี มีคุณภาพ  สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่ มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” 

4.2  พนัธกจิการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

1. สร้างความสมดุลของการพฒันาระหวา่ง คน สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส่งเสริมและพฒันางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยเพ่ือมุ่งไปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

4. ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของประชาชน 

5. ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน 

4.3  ค่านิยม 

“บริการสาธารณะดี  มีหลกัธรรมาภิบาล  ทาํงานเป็นทีม” 
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4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

 1.  ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

 แนวทางการพฒันา 

1.1 พฒันาการจดัการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้มาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 

1.5 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

 

 2.  ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

 แนวทางการพฒันา 

2.1 ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค 

 

 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 แนวทางการพฒันา 

 3.1 สร้างจิตสาํนึก  เฝ้าระวงั บาํบดั  และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 3.3 เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

 

 4.  ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

 แนวทางการพฒันา 

 4.1 ส่งเสริมใหมี้การใชท่ี้ดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่

4.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 
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 5.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 แนวทางการพฒันา 

 5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความมัน่คง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 แนวทางการพฒันา 

 6.1 อนุรักษ ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
 

 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

 แนวทางการพฒันา 

7.1 พฒันาศกัยภาพเพ่ือยกระดบัคุณภาพบคุลากรของหน่วยงาน 

7.2 ปรับปรุง  พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ถานท่ีปฏิบติังานและสถานท่ีชุมชน 

7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 

7.4 ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได ้

7.5 พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร 
 

 8. ยุทธศาสตร์อยู่ดมีีสุขของประชาชน 

 แนวทางการพฒันา 

 8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวิตท่ีมีคุณค่า 

8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน  ครอบครัว   ชุมชน  และสงัคม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียง 

8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพ่ืออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแก่ 

      ประชาชน 

8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อยกระดบัรายได ้

 



�
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4.5  กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง (พ.ศ.2555 - 2557) 

 

วสิัยทศัน์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดตรัง 

 

“เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาท้องถิน่ 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

สืบสานภูมิปัญญา 

สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดตรัง 

                โดยจดัลาํดบัความสาํคญัตามยทุธศาสตร์ดงันี้ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองคร์วม 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยูด่ีมีสุขของทอ้งถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษา  ถนน สะพาน  

ทางเท้า  และท่าเทยีบเรือ  ขยายเขตและตดิตั้ง

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2  พฒันาระบบจราจร 

1.1.1 ก่อสร้างถนน 

1.1.2 ก่อสร้างท่อระบายนํ้า 

1.1.3 ปรับปรุงถนน 

1.1.4 ปรับปรุงท่อระบายนํ้ า 

1.1.5 ขยายเสริมผวิจราจร 

1.1.6 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ, ที่จอดเรือท่องเที่ยว และ 

ลานจอดรถ 

1.1.7 ก่อสร้างสะพาน 

1.1.8 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

1.1.9 จดัซื้อวสัดุงานก่อสร้าง  

             ฯลฯ 

1.2.1 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 

1.2.2 ปรับปรุงสญัญาณไฟจราจร 

1.2.3 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  

             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

1.3 พฒันาและจัดหาแหล่งนํ้า  เพือ่อุปโภคบริโภค 

 

 

1.4 พฒันาระบบขนส่ง 

 

1.5 พฒันางานวางผงัเมือง 

       ฯลฯ  

2.1  ส่งเสริมการจัดการสวสัดกิารและนันทนาการ 

1.3.1   ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 

1.3.2   ขดุลอกแหล่งนํ้ า   

           ฯลฯ 

1.4.1   ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีขนส่ง  

           ฯลฯ 

1.5.1 จดัทาํผงัเมืองรวมของจงัหวดั   

ฯลฯ 

2.1.1   จดักิจกรรมผูสู้งอาย,ุ  เยาวชน,  ครอบครัว 

           และผูด้อ้ยโอกาส 

2.1.2   ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารบา้นพกัผูสู้งอาย ุ

2.1.3   สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 

2.1.4   ก่อสร้างศาลาเอนกประสงคเ์พื่อการสนัทนาการ 

           ของชุมชน 

2.1.5 การบริหารจดัการกิจการสงเคราะห์คนชรา   

           ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 

2.2.1 จดัอบรมและใหค้วามช่วยเหลือดา้นสุขภาพ

อนามยั  การป้องกนัโรคและยาเสพติดของ

ประชาชน 

2.2.2 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑป์้องกนัโรค 

2.2.3 จดัทาํขอ้มูลสุขภาพของประชาชน 

2.2.4 ก่อสร้างและสนบัสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา 

2.2.5 จดัการและสนบัสนุนการแข่งขนักีฬา 

2.2.6 สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา   

             ฯลฯ 

2.3.1 อบรมใหค้วามรู้ดา้นวินยัจราจร 

2.3.2 อบรมใหค้วามรู้  การรักษาความปลอดภยั

ใหก้บัชุมชน   

             ฯลฯ 

 

 



�

60 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 พฒันาศักยภาพบุคลากร 

 

 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัเกบ็ข้อมูล   

การวจิยั การใช้ข้อมูลประชาสัมพนัธ์ 

2.6 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุก
ระดบั 

 

 

 

 
 

2.7 เพิม่ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน    ฯลฯ 

2.4.1 จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นปฏิบตัิงาน  ระเบียบกฎหมาย  ใหก้บั

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

ส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น 

2.5.1 ส่งเสริม  จดัทาํวิจยั  การจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ของ

จงัหวดั 

2.6.1 จดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหก้บัโรงเรียนทุกระดบั 

2.6.2 สนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาและพฒันาสถานศึกษาของจงัหวดั  

ทั้งสายสามญั  สายอาชีพ  และการศึกษานอกโรงเรียนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่ 

2.6.3 สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อการพฒันาชุมชน 

2.6.4 ส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสาร (ICT) 

ฯลฯ 

2.7.1 จดัตั้งศนูยบ์ริการดา้นวิชาการ  การเรียนรู้และเทคโนโลยสีาขา

ต่าง ๆ 

2.7.2 จดัเกบ็รวบรวมเอกสารที่สาํคญัของจงัหวดั ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง  

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมี  

     ส่วนร่วมของประชาชน 

3.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 

 

3.1.1     ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเมืองการปกครองตาม 

             ระบอบประชาธิปไตย  แก่ประชาชน  ชุมชนและ 

             สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ฯ 

3.1.2     จดักิจกรรมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเคลื่อนที่ 

3.1.3 จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 

3.1.4 จดักิจกรรมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 

             งานของหน่วยงาน 

             ฯลฯ 

3.2.1     จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑป์้องกนัและบรรเทา 

              สาธารณภยั 

3.2.2 จดัแผนป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   พฒันาระบบบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

3.4 สนับสนุนให้มกีารประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    

       ฯลฯ 

 

3.3.1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน 

3.3.2 จดัหาครุภณัฑเ์พื่อใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน 

3.3.3 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารบา้นพกัของหน่วยงาน 

3.3.4 ก่อสร้างอาคารสาํนกังานโรงเกบ็พสัดุ 

3.3.5 ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบตัิงาน 

3.3.6 จดัทาํขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัตรัง 

              ฯลฯ 

3.4.1 อบรมใหค้วามรู้กบัผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถิ่น  จงัหวดั  อาํเภอ  และแผนชุมชน  

3.4.2 จดัตั้งศนูยบ์ริการขอ้มูลและความรู้ใหแ้ก่ประชาชน 

          ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์  

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมควบคู่ 

การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ  

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

4.3 บําบดัและฟื้นฟูธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

4.4  จัดระบบบําบดันํา้เสีย 

4.1.1 สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1.2 ส่งเสริมปลูกป่าที่สาธารณะหรือสองขา้งทาง 

4.1.3 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกใหแ้ก่ประชาชน 

              ฯลฯ 

4.2.1 ก่อสร้างพนงัป้องกนัเขตตลิ่ง 

4.2.2 ขดุลอกลาํคลอง  แม่นํ้ า    ฯลฯ 

4.2.3 การฟื้นฟรูักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ฯลฯ 

4.3.1 ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ 

4.3.2     ส่งเสริมการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัในที่สาธารณะและ 

             สองขา้งทาง 

ฯลฯ 

4.4.1 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสีย 

             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 บําบดัและจัดการขยะ   

 

 

4.6 ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่ง

ท่องเทีย่ว 

 

 

4.7 เพิม่ศักยภาพการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

ให้เป็นมารีน่าแห่งอนัดามัน 

ฯลฯ 

 

 

 

4.8 การส่งเสริมความรู้ประเพณ ี และ

วฒันธรรมท้องถิน่สู่ชาวต่างชาติ  ที่มีอยู่

ในจังหวัดตรัง 

4.5.1 จดัตั้งสถานที่ทิ้งขยะรวมของจงัหวดั 

4.5.2 ก่อสร้างเตาเผาขยะรวมของจงัหวดั 

             ฯลฯ 

4.6.1 ก่อสร้างปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.6.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดัตรัง   

ฯลฯ 

4.7.1 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั 

4.7.2 สนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีของ

จงัหวดั 

4.7.3 ฝึกอบรมผูใ้หบ้ริการและผูม้ีอาชีพดา้นมคัคุเทศก ์

4.7.4 ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที่ยวและที่จอดเรือยอร์ช 

             ฯลฯ 

4.8.1 เชิญชวนชาวต่างชาติในจงัหวดัตรัง  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้

กบัชาวตรัง 

             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอนุรักษ์และ

ส่งเสริมประเพณ ีวฒันธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิน่ 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกนิอยู่ดมีีสุข

ของท้องถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณภีูมปิัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 

 

 

 

6.1 สนับสนุนและส่งเสริมเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาค

การเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

6.2 พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน 

ฯลฯ 

 

 

5.1.1 ก่อสร้างศนูยบ์ริหารกิจการศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมประจาํถิ่น 

5.1.3 สนบัสนุนฟื้นฟภููมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

5.1.5 จดัทาํประวตัิหมู่บา้นและบุคคลสาํคญัของจงัหวดั 

ฯลฯ 

6.1.1 สนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 

6.1.2 พฒันาใหค้วามรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ฯลฯ 

6.2.1 ฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

6.2.2 จดัหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ย 

6.2.3 จดัหาวสัดุในการประกอบอาชีพการเกษตร 

6.2.4 จดัตั้งศนูยส์าธิตการตลาด และศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อ

การเกษตร 

 



�

66 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพือ่อาํนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน  ฯลฯ 

6.2.5 ก่อสร้างร้านจาํหน่ายผลผลิตการเกษตร และสินคา้หนึ่ง

ตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์

6.2.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนในการเพิ่มมูลค่าสินคา้ทาง

การเกษตรและสินคา้หนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภณัฑ ์

6.2.7 พฒันาผลิตภณัฑช์ุมชน ดา้นตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ ์

6.2.8 เพิ่มพนูความรู้และทกัษะฝีมือใหแ้ก่ประชาชน 

6.2.9 สงเคราะห์และพฒันาอาชีพที่สอดคลอ้งกบัตลาด 

6.2.10 ส่งเสริมการจดัตั้งสหกรณ์ควบคู่การพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน 

ฯลฯ 

6.3.1 ส่งเสริมการจดัตั้งเคานเ์ตอร์บริการของรัฐ 

6.3.2 จดัตั้งศนูยเ์ครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

6.3.3 สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน  ฯลฯ 
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4.6  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัตรัง 

แผนปฏิบติัราชการจงัหวดัตรัง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

“สวรรคแ์ห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื” 

พนัธกจิ 

 1. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความย ัง่ยนื 

 2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการบริการจดัการใหไ้ดม้าตรฐานสากลและ

มีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 3. พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดสมดุล 

 4. คุม้ครอง  ป้องกนั  และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม

ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง 

 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมใหมี้คุณภาพ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การพฒันาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน 

ยุทธศาสตร์ที ่2: การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการจดัการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่3: การส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมใหมี้คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4: การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาการผลติภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลติภัณฑ์ชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. เพิ่มจาํนวนเกษตรกรและพื้นท่ีท่ีทาํการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 

 2. พฒันาคุณภาพสินคา้เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชน 



 
68 

กลยุทธ์การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. พฒันาขีดความสามารถ เสริมศกัยภาพของเกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และผูป้ระกอบการเพื่อเป็น
แนวทางการพฒันา เนน้ท่ีการเพ่ิมขีดสมรรถนะและความสามารถท่ีจาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งเพื่อการผลิตสินคา้เกษตร และการผลิตสินคา้เกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว 
 2. สนับสนุนและพฒันาการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่การเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด โดยการผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3. พฒันาสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน GAP และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดบัสินคา้เกษตร
สูงสากล ซ่ึงถือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความยอมรับใหก้บัสินคา้เกษตรของไทย 
 4. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการตลาด ใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ระกอบการ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิต
เพื่อให้สามารถพฒันาช่องทางการจัดจําหน่ายและจัดหาตลาดในการกระจายสินคา้ท่ีผลิตได้อย่างกวา้งขวา้ง
เหมาะสม 
 5. ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ-ทอ้งถ่ิน-ประชาชน ในการพฒันาเครือข่ายผูผ้ลิตเพ่ือสร้างความ
เขม้แขง็และการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกนั 
 6. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ การพฒันาเครือข่ายของผูผ้ลิตดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พฒันาระบบโลจิสติกส์ ให้มีการเช่ือมโยงระหว่างการขนส่งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ 
เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อการขนส่งสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชน รวมถึงการขนส่งวตัถุดิบ
เพื่อการผลิต ทั้งภายในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ 
 8. ส่งเสริมและสนบัสนุนเพ่ิมช่องทางการตลาดในประเทศและต่าง ประเทศเพื่อรองรับสินคา้
เกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมในตลาดเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบั 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีไดม้าตรฐาน 

 2. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
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 3. มีการวิจยัพฒันาระบบนิเวศน์ พ้ืนท่ีแหล่งนํ้าและแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม 

 4. มีการวางแผนและจดัระเบียบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ี 

กลยุทธ์การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  ความปลอดภยัและการพึ่งพาตนเองดา้นพลงังาน 

 2. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟเูอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 3. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รเอกชนในการจดัการท่องเท่ียว 

 4. กาํหนดให้มีงานเทศกาลดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์างดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

อยา่งต่อเน่ือง 

 5. พฒันาสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 

 6. จดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

 7. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน ร่วมกบั ทอ้งถ่ิน วิจยัและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

 8. ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนและทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการเกษตรอยา่งย ัง่ยืน

และจดัทาํผงัเมืองใหค้รบทุกพ้ืนท่ี 

 9. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ระบบการป้องกนัและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและริมแม่นํ้า ลาํคลอง 

 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจดัการทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

ทุกระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มี

คุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2. ครอบครัว และชุมชน/หมู่บา้น มีความเขม้แขง็ 

 3. มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีดีและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
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 4. เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้  

หมายเหตุ  เมืองแห่งการเรียนรู้ คือ เมืองท่ีใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรมนุษย ์มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการ

ขยายขีดความสามารถตลอดถึงศกัยภาพของคนในสงัคม เพ่ือความมัน่คงในการดาํรงชีวิตและการอยูร่่วมกนั

อย่างสันติเก้ือกูล ระหว่างชุมชน สังคม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานทั้งจากระบบการศึกษาใน

ปัจจุบนั ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขอนามยัท่ีดี โดยมีทั้งมาตรการป้องกนัและรักษาโรคภยั 

 2. ให้การดูแลผูด้อ้ยโอกาสในหมู่บา้น/ชุมชน ในดา้นการสงเคราะห์และดา้นการจดัสวสัดิการ

สงัคมตามสมควร 

 3. ส่งเสริมและดูแลแรงงานในทุก ๆ ดา้น ตั้งแต่การมีงานทาํ ความปลอดภยั สวสัดิการ และการ

พฒันาทกัษะอาชีพ และการประกนัสงัคม 

 4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทางสังคม ชุมชน ท้องถ่ินและภาค

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างใหชุ้มชนและสงัคมมีความเขม้แขง็สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลงังานทดแทนเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองด้าน

พลงังาน 

 6. พฒันาชุมชน/หมู่บ้านให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภยัและมีระบบป้องกันบรรเทา- 

สาธารณภยัท่ีเหมาะสม 

 7. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานองค์ความรู้

สมยัใหม่ 

 8. พฒันาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน สินคา้พ้ืนเมืองให้สามารถถ่ายทอดเป็นองคค์วามรู้ของชุมชนและกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี

ย ัง่ยนื 

 9. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชากรในวยัเรียน นอกวยัเรียน ไดมี้การศึกษาเรียนรู้เต็มพ้ืนท่ี 

โดยเนน้คุณภาพ คุณธรรม และจิตสาํนึกความเป็นไทย 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานและองคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานและองคก์ร 

 3. การบริหารจดัการของส่วนราชการและภาคประชาชนมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองค์กรเพ่ือเขา้สู่การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

 2. ประกาศรับรองผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์รท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐระดบัจงัหวดั 

 3. พฒันาศนูยบ์ริการร่วม 

 4. พฒันาระบบบริการขอ้มูลข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน 

 5. สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนพฒันาจงัหวดัตรัง 

 6. ส่งเสริมประชาคมการเรียนรู้และการส่ือสารสาธารณะ 

 7. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 

 8. ประสานความร่วมมือเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้เชิงพ้ืนท่ี 

4.7 ยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ 

วสัิยทศัน์ 

 “ยกระดบัคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานของการใหบ้ริการท่ีประทบัใจทุกระดบั” 

ยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์การบริการประชาชนข้างตน้ อาํเภอเมืองตรังได้กาํหนดยุทธศาสตร์การ

ปรับปรุงแกไ้ขบริการไว ้ ดงัน้ี 

 1. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

 2. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงระบบงาน 

 3. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงพฤติกรรมขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน 
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4.8 นโยบายการพฒันาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาโดยผูบ้ริหารเทศบาลนครตรังต่อสภาเทศบาลนครตรังไดก้าํหนดระดบั

ความสาํเร็จไว ้ 2  ระดบั  คือ 

 1. ระดบักระบวนการ  มีองคป์ระกอบ  5  ดา้น  คือ 

     1.1 การมีนโยบาย  และแผนการดาํเนินการ 

     1.2 บุคลากรไดรั้บการพฒันา  และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

     1.3 การมีภาคีเครือข่าย  และมีส่วนร่วมขององคค์วามรู้ 

     1.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสรุปผลงาน  และ 

     1.5 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  และระดบัผลผลิตไดใ้ชค้วามสาํเร็จตามแนวทางการบริหาร

เทศบาลนครตรัง 

 2. ระดบัการดาํเนินงานและประเมินยทุธศาสตร์ 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครตรัง  ท่ีนาํแถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง

คร้ังน้ีถือวา่เป็นพนัธสญัญาต่อประชาชน  และเป็นพนัธกิจในการนาํพาเทศบาลนครตรังไปสู่ความร่มเยน็เป็น

สุข  ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัต่อการพฒันา 

 การพฒันาประเทศกวา่ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมาของประเทศไทย  ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ประเทศไทยจึงไดป้รับเปล่ียนแนวคิด  ทิศทาง  และ

กระบวนการพฒันาใหม่  นบัตั้งแต่แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มา  จากเดิมท่ี

เนน้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันามาเป็นการเนน้ “คนเป็นศูนยก์ลาง” โดยพิจารณา

วา่  การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหค้นมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

เท่านั้น 

 การพฒันาประเทศโดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง  หรือจุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันา  ตามทิศทาง

ใหม่ของแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฉบบัต่อมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบบัปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาจากเดิม  ซ่ึงแยกการพฒันาออกเป็นส่วน ๆ 

หรือเป็นเร่ือง ๆ ตามรายสาขามาเป็น “การพฒันาแบบองค์รวม หรือบูรณาการ” ในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  ไดแ้ก่  การพฒันาศกัยภาพของคนทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  เพ่ือให้
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มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควบคู่กับการพฒันา

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัคน  เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล  และย ัง่ยนืในระยะยาว 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงแนวทางในการดาํเนินงาน  โดยเนน้การบริหารให้

มีการพฒันาแบบองคร์วมและสอดคลอ้ง  สมดุลกนัในทุก ๆ ดา้น 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครตรังท่ีนาํแถลงต่อสภาเทศบาลนครตรังคร้ัง

น้ีถือวา่เป็นการพฒันาอยา่งสอดคลอ้งและสมดุล (เทคโนโลยีและจิตวิญญาณ)  ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัต่อการ

พฒันาเทศบาลนครตรังโดยมีการเขา้ถึงประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลข่าวสารจากเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือให้

ประชาชนกา้วทนัโลก  ทนัสมยั  และเกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ควบคู่กบัการ

เสริมความแขง็แกร่งของจิตวิญญาณเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ในโลกยคุโลกาภิวฒันต่์อไป 

 

 ระดบักระบวนการ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาดว้ยยทุธศาสตร์ “สอดคลอ้ง  สมดุล” 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าปัจจุบนั  สังคมมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก  ไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงในเชิงกายภาพ

และวตัถุ  หรือการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของทศันคติ  ค่านิยม  วิถีชีวิต  การครองตนในสังคมของผูค้น  การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นแลว้แต่สืบเน่ืองมาจากกระบวนการเช่ือมโยงของสงัคมโลกจนมิอาจท่ีจะปฏิเสธ

ได้ว่าว ันน้ีเป็นสังคมของโลกแห่งเครือข่ายท่ีพ่ึงพาและเก้ือหนุนกันแทบทุกด้านเศรษฐกิจ ,  สังคม , 

วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสมยัใหม่, ส่ิงแวดลอ้มและความรู้ดา้นต่าง ๆ สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหโ้ลกวนัน้ีเป็นโลก

ของเครือข่ายนั้น  เน่ืองมาจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือสาํคญัและมีบทบาทเป็นอยา่งมาก

ในการติดต่อส่ือสารยอ่โลกใหเ้ลก็ลงและไปมาหากนัไดใ้นเวลาชัว่พริบตา 

 และกล่าวไดว้า่จากการอยูใ่นระบบโลกเครือข่าย  หรือโลกยคุ I.T. นั้นทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน

ภายในประเทศอยา่งมากทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ  ในแง่บวกจะเห็นไดว้า่กลไกการตลาดในระบบการคา้เสรี

ข้ึนมีการติดต่อซ้ือขายขา้มชาติกนัเพียงไม่ก่ีนาที  พืชเศรษฐกิจหลายอยา่งมีราคาสูงข้ึน  อาทิ  ยางพารา  ปาลม์

นํ้ ามนั  ผลิตภณัฑ์ในประเทศหลายชนิดสามารถส่งออกได  ้ รวมถึงการท่องเท่ียวท่ีติดต่อกนับนช่องทาง

อินเตอร์เน็ต  นอกจากน้ีในดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารก็ดีข้ึนทดัเทียมกบันานาชาติ  แต่ในขณะ

ท่ีมีส่วยดีหรือดา้นบวกเกิดข้ึนมากในระบบการคา้เสรีนั้น ผลกระทบในแง่ลบกต็ามมาดว้ยเช่นกนั  จะเห็นได้
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ว่าวนัน้ีโรคภยัไขเ้จ็บท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนภายในประเทศและไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนก็มีการแพร่ระบาดเขา้มาอย่าง

รวดเร็ว  เช่น โรคซาร์  โรคไขห้วดันก  และอีกหลายโรคท่ีกาํลงักระทบกบัสุขภาพของคนไทยรวมทั้งความ

ยากจนท่ีเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของสงัคมซ่ึงสืบเน่ืองมาจากระบบการแข่งขนัในระบบทุนนิยมโลกและ

การคา้เสรี  และระบบการผลิตท่ีไม่เอ้ือต่อคนในระดบัฐานล่างของสังคม  นบัวนัคนก็ยิ่งมีความเส่ียงจนเพ่ิม

เพิ่มมากข้ึน  และนบัวนัเช่นกนัท่ีกาํลงัเป็นปัญหาสาํคญัของสงัคม 

 ส่วนดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  สังคมไทยจะเร่ิมเขา้สู่จุดเร่ิมตน้ของสังคมผูสู้งอายใุนปี 2552  และ

ประชากรไทยตั้งแต่เด็กจนถึงผูสู้งอายุอยู่ในภาวะท่ีตอ้งปรับตวัเขา้สู่สังคมฐานความรู้ในยุคโลกาภิวตัน ์ 

ในขณะท่ีภาวะโลกร้อน  ภยัธรรมชาติ  และปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัต่อ

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบั 

 การดาํเนินงานของรัฐบาลกลางวนัน้ี  จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการละกลยุทธ์อยู่อย่างต่อเน่ืองและ

ตลอดเวลาเพ่ือใหเ้ท่าทนัต่อสถานการณ์ทางสงัคมและปัญหา  ทั้งปัญหาในระดบัสากล  ปัญหาระดบัชาติ  และ

ท่ีสาํคญัคือการไหลบ่าของปัญหาลงสู่ทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นรากฐานของสังคมและมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรง

มากข้ึนทุกขณะ  ดงันั้นแนวนโยบายและยทุธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาลก็คือมุ่งสู่การแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน  โดย

ตั้งสมมุติฐานว่าหากทอ้งถ่ินสามารถรับมือกบัปัญหาได ้ มีความเขม้แขง็  โดยเฉพาะดา้นรายได ้ คุณภาพชีวิต

คนทอ้งถ่ินดีข้ึนชาติกจ็ะเขม้แขง็และอยูก่บัระบบโลกได ้

 ปรากฏการณ์ท่ีเห็นเช่นน้ี  จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อคนทอ้งถ่ินในการสนองตอบต่อนโยบาย

และยทุธศาสตร์ของรัฐบาลดงักล่าว  โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัท่ีตอ้งดาํเนินงาน

ร่วมไปกบัแนวนโยบายรัฐบาล 

 เม่ือมองถึงความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ณ  วนัน้ี  ตอ้งยอมรับวา่มีขีดความสามารถท่ี

พร้อมในการรับมือปัญหาต่าง ๆ พร้อมมากข้ึน  เม่ือเป็นเช่นน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งกาํหนดทิศ

ทางการพฒันาให้มีความชดัเจนและมีพลงัเพ่ือให้สามารถพฒันาและบริหารต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง

ฉบัพลนั  คือ  การกาํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงานใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหารวมทั้ง

ตอ้งระดมทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินออกมาเพ่ือสร้างความสมดุลใหเ้กิดข้ึนบนฐานคิดการพฒันาของรัฐบาล 

เช่นว่าน้ี  และขณะท่ีดาํเนินการไปตามทิศทางของรัฐบาลกลางนั้น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองกต็อ้งวาง

กรอบการพฒันาทอ้งถ่ินตามแนวทางของตนเองไปพร้อม ๆ กนัด้วย  โดยไม่เสียความเป็นตวัตนของคน
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ทอ้งถ่ิน  หรือหากจะอธิบายให้ชดัเจนข้ึนน้ีคือ  ถึงแมต้อ้งดาํเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล  แต่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะตอ้งดาํเนินงานตามแนวทางของตนเองดว้ยเช่นกนั  โดยไม่ให้เสียความเป็นอตั

ลกัษณ์ หรือเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีสัง่สมมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานนัน่เอง 

 จากฐานคิดดงักล่าว  เทศบาลนครตรัง  ในช่วง 4 ปี (2551-2555) จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เชิงนโยบาย 

“สอดคลอ้ง สมดุล” ข้ึน  ซ่ึงหมายความวา่ 

1.  ความสอดคล้อง 

 ความสอดคลอ้งในท่ีน้ี  หมายถึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายรัฐบาลท่ีกาํลงัเร่งดาํเนินการอยูใ่นขณะน้ี  

โดยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะดูแลปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารประเทศ  นอกจากหลกั

นโยบายแลว้  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดใ้ห้ความสําคญัแก่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันา  และกลไกการตรวจสอบการดาํเนินงานของภาครัฐ  เพื่อให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหาร

ประเทศตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.  ความสมดุล 

 ในขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํลงัดาํเนินงานตามเขม็มุ่งการพฒันาของรัฐบาลนั้น  กจ็าํเป็น

ท่ีจะตอ้งประเมินกาํลงัของตนเองไปดว้ยในตวันั้นหมายถึง  การมองสภาพความเป็นจริงของทอ้งถ่ินไม่วา่จะ

เป็นคน  ทรัพยากรด้านต่าง ๆ  งบประมาณ  หรือแม้กระทั่งการร่วมเสริมสร้างพลงัศกัยภาพทางสังคม  

เพื่อท่ีจะกาํหนดจุดยนืของทอ้งถ่ินทีเป็นไปไดอ้ยา่งมีดุลยภาพหรือสมดุล 

 จะเห็นไดว้า่  บนฐานคิดอยา่งมีเขม็มุ่งต่อการพฒันาของเทศบาลนครตรังหรือยทุธศาสตร์เชิงนโยบาย

ท่ีเรียกว่า “สอดคลอ้ง สมดุล” น้ี  จะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีทิศทางและเป้าหมาย  รวมทั้งการคงไว้

ซ่ึงอตัลกัษณ์ตวัตนคนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไหลไปกบักระแสการพฒันา  และกระแสโลกาภิวฒันจ์นหมดส้ิน 

 

ระดบัการดาํเนินงานและประเมินยุทธศาสตร์ 

การแปลงยทุธศาสตร์ “สอดคลอ้ง สมดุลสู่กระบวนการการดาํเนินงาน” 

ระดบัการดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์สอดคลอ้ง  สมดุล  มีกลยทุธ์หรือวิธีการดาํเนินงานสู่ความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมอยู่

ดว้ยกนั 2  ลกัษณะวิธีการใหญ่ ๆ คือ 
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 ลักษณะวิธีการท่ี  1  เป็นการดํา เนินงานแบบ  “ภายนอก” คือการให้ประชาชน  ชุมชน 

มีส่วนร่วมต่อ   การดาํเนินงานโดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนั้น มีเหตุผลท่ีสาํคญัคือ 

 1. เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการดาํเนินงานของรัฐบาลและ

แนวคิดเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 2. นโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายท่ีเกิดจากปัญหาท่ีซบัซอ้นเชิงโครงสร้างของระบบสงัคมทั้ง

ระบบ และมีมติของปัญหาท่ีเช่ือมโยงซ้อนทบักนัอยู่หลายมิติ ทั้งทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม 

กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจค่าครองชีพ ทาํใหส้ภาพของปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตของอาํนาจและ

ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดงันั้น การแกปั้ญหาในระดบัทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินแกปั้ญหาไดแ้ต่เพียงบางระดบัเท่านั้น และ

ไม่สามารถดาํเนินงานไดแ้ต่เพียงลาํพงัจาํเป็นท่ีตอ้งระดม “ศกัยภาพแห่งทอ้งถ่ิน” นัน่คือการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชน เพื่อร่วมคน้หาหนทางและวิถีทางออกร่วมกนัในทอ้งถ่ิน 

ลกัษณะวิธีการท่ี 2  เป็นการดาํเนินงานแบบ “ภายใน” โดยมี คณะกรรมการพฒันาเทศบาลอนั

ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรี เป็นประธาน รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษาและเลขานุการ

นายกเทศมนตรี เป็นรองประธาน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินระดบัหัวหน้าส่วนส่วนราชการ และผูแ้ทนจาก

ชุมชน เป็นคณะกรรมการ เพ่ือกาํกบัทิศทางดาํเนินงานให้เป็นไปตาม กลยุทธ์การพฒันาสู่ความสําเร็จ เพ่ือ

บรรลุยทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 7 ดา้นหลกัคือ 

1. ดา้นการศึกษา 

2. ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นกายภาพเมืองและการจราจร 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ดา้นบริหาร การเงิน การคลงั 

6. ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

7. ดา้นประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 
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ทั้งน้ีกลยทุธ์การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาดงัน้ี 

1. ด้านการศึกษา 

o จดัสร้างศนูยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาคจงัหวดัตรัง (RCE TRANG) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมศิลปะ วิชาการ 

ทุกด้านแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยและเป็น 1 ใน 35 แห่งทัว่โลกโดยได้รับ       

การสนบัสนุนจากองคก์ารสหประชาชาติ 

o ดาํเนินการใหโ้รงเรียนเทศบาลนครตรัง เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือ เป็นโรงเรียนท่ีมีสงัคม

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ความพร้องทางดา้น

ทรัพยากร วตัถุ เทคโนโลย ีงบประมาณ และพฒันาทรัพยากรบุคคล สามารถจดัการศึกษาได้

อย่างดี ทั้ งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ทาํให้ผูเ้รียนมีมาตรฐานสูง ตาม

มาตรฐานกาํหนด และไดรั้บการพฒันาครบถว้นทุกดา้น สอดคลอ้งตามความตอ้งการของ

ชุมชน 

o พฒันาโรงเรียนเทศบาลนครตรังสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมคุณภาพของนกัเรียนทุกสังกดั

ในเขตเทศบาลนครตรัง 

o จดัการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสมดุล และพร้อมทั้งดา้นความรู้และคุณธรรมโดย

สอดคลอ้งกบัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง”  

o จดัการศึกษาระดบัการปฐมวยั ขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินอย่างมี

คุณภาพ 

o ส่งเสริมดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายในวยัเดก็และเยาวชน และประชาชนทัว่ไปรวมไปถึง

ส่งเสริมการบริโภคเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างสุขนิสยัท่ีดี 

o ส่งเสริมพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีทนัสมยั
และจัดระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ เท่าทนัความทนัสมยัของโลกยุคไร้

พรมแดนโดยเฉพาะในดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี

สมยัใหม่ 

o ส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนใฝ่คุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ
เร่ืองภาวะโลกร้อน 
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2. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

o สนบัสนุนให้ประชาชนมี ชีวิตแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) สู่การมีสุขภาพดีอย่าง

พอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ดี มีสุข ของประเทศ และเทศบาลนครตรังเป็นเมืองน่าอยู่

ดว้ยยทุธศาสตร์การพฒันาดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมบอ้งกนัโรค แบบครบวงจร 

ก. ส่งเสริมการออกกาํลงักายในทุกกลุ่มอาย ุ

ข. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนวยัทาํงาน โดยสนบัสนุนใหมี้บริการ คดักรอง

ผูมี้ภาวะเส่ียงโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายท่ีสาํคญั ครอบคลุมประชาชนวยัทาํงานใน

เขตเทศบาลทุกคน 

ค. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแม่และเดก็ เพ่ือใหลู้กเกิดรอดแม่ปลอดภยั ตั้งแต่ตั้งครรภ์

จนกระทัง่คลอด 

ง. ส่งเสริมดูแลสุขภาพเดก็แรกเกิดจนถึงปฐมวยั 

จ. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ   

ฉ. ส่งเสริมดูแลสุขภาพผูพิ้การ 

ช. จดัตั้งทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือควบคุมโรคติดต่อท่ีสําคญัในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหมี้การปฏิบติัการท่ีรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 

2. จดับริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภมิู 

ก. ยกระดบัศูนยบ์ริการสาธารณสุขของเทศบาลใหเ้ป็น  ศูนยแ์พทยชุ์มชน โดยใหมี้

แพทยใ์หบ้ริการทุกวนั ครอบคลุมทุกแห่ง 

ข. สนบัสนุนใหมี้การจดัสร้าง โรงพยาบาลของเทศบาลนครตรัง โดยใชรู้ปแบบการ

บริหารงานดว้ยคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากทอ้งถ่ิน เพ่ือรักษาพยาบาลและดูแล

สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลและลดความแออดัในการรอรับบริการท่ี

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
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ค. ให้บริการดา้นสาธารณสุข ภายใตรู้ปแบบบริการ ใกลบ้า้นใกลใ้จ โดยการจัด

ทีมสหวิชาชีพดา้นสุขภาพ (แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) บริการและ

เยีย่มเยยีนประชาชน ถึงบา้น 

ง. สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพใหมี้บริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : 

EMS) มีรถพยาบาลรับส่งผูป่้วยฉุกเฉินทนัที 

3.  สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการแพทยท์างเลือกและการแพทยแ์ผนไทย 

ก. จดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพ่ือบริการแก่ประชาชนและส่งเสริม

ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการแพทยแ์ผนไทย  

ข. โยคะ - ธรรมชาติบาํบดั 

4.  สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาสาธารณสุข 

ก. จดัตั้งกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครตรัง เพ่ือสนบัสนุนใหมี้การ

ดาํเนินการแกปั้ญหาสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ซ่ึง

มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจากตวัแทนประชาชนทุกชุมชน 

ข. สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพต่าง ๆ และชมรม

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ใหมี้ความเขม้แขง็ 

5. ส่งเสริมการแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ก. ลดภาวะโลกร้อน ลดการใชพ้ลาสติก รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ข. จดัการขยะโดย นาํขยะมารีไซเคิล ทาํปุ๋ยอินทรีย ์

ค. ส่งเสริมและสนบัสนุน กลุ่ม / ชมรม / เครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัใหมี้พ้ืนท่ี

สีเขียวอยา่งเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

ง. ลดการใชพ้ลงังาน สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน 

จ. รักษามาตรฐานตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย ใหมี้มาตรฐานอยา่งย ัง่ยนื 

ฉ. สนบัสนุนการดาํเนินงาน อาหารปลอดภยั เพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูบ้ริโภค 
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3.   ด้านกายภาพเมอืงและการจราจร 

o ปรับปรุงสญัญาณไฟจราจรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

o จดัฝึกอบรมเรียนรู้ในเร่ืองวินยัการจราจรอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัประชาชนทั้ง 27 ชุมชน 

o เสริมสร้างภูมิทศัน์เมือง ดว้ยการบาํรุงตึกเก่าท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ทั้งท่ีเป็นของเอกชนและ

ส่วนราชการ โดยการขอความร่วมมือเพ่ิมข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานประจาํเมือง 

o ดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะในทุกแห่งท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความร่มร่ืน และสอดคลอ้งตาม ความ

คิดเห็นของประชาชน 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

o ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินและพฒันาการทาํงานเป็น
รูปแบบเครือข่าย 

o เพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเขา้ถึงผูบ้ริหารสมาชิก

สภาเทศบาล พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

5. ด้านการบริหาร การเงนิ การคลงั 

o เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน การคลงัด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใชบ้ริการในระบบการบริการโดยผา่น

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการขอรับบริการใหร้วดเร็วและสะดวก

มากยิง่ข้ึน 

6. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม  

o ส่งเสริมใหป้ระชาชน และเยาวชนเขา้ใจหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนบัถือ

สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 

o ร่วมจดัสร้างพุทธมณฑล ประจาํจังหวดัตรัง เพ่ือเป็นสถานท่ีพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไป 

o พฒันาและส่งเสริมศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง ใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติัศาสนกิจ 

o ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สนบัสนุน เผยแผ่จารีตประเพณี วฒันธรรมดีงามของทอ้งถ่ินใหแ้พร่หลายและคง

อยูต่ลอดไป 
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o ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียน และประชาชน เห็นความสาํคญัและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวนั

สาํคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

o จดัใหมี้หอศิลป์เพ่ือเป็นท่ีแสดงผลงานทางศิลปะของเดก็ เยาวชน และศิลปินของจงัหวดัตรังและ

จงัหวดัอ่ืน ๆ ทั้งศิลปะพ้ืนบา้นและศิลปะร่วมสมยั เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถซึมซับ

ทางดา้นสุนทรีศาสตร์แก่ประชาชน 

7. ด้านประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 

o ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ประชาชน และผูน้ําองค์กรชุมชนต่าง ๆ ในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

o เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถของบุคลากร  ประชาชน  และผู ้นําองค์กรชุมชนต่าง  ๆ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความ

ตอ้งการของประชาชน 

 ทั้ งน้ี ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 7  ด้านหลักนั้น จะต้องดําเนินการโดยศึกษารายละเอียด 

ในแต่ละด้านอย่างรอบคอบรวมทั้ งแสดงวิธีการดําเนินงานในแต่ละด้านท่ีสามารถตอบคาํถามได้ใน 

ทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนความคุม้ค่าและเป็นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาํคญั 

 

การประเมินยุทธศาสตร์ 

  เน่ืองจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสามารถบรรลุสู่ความสาํเร็จต่อ

เป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือทิศทางยุทธศาสตร์ได้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลการดาํเนินงาน ทั้งการ

ประเมินภายในและประเมินภายนอก โดยยึดหลกัทอ้งถ่ินธรรมาภิบาลเป็นกรอบหรือแนวทางการประเมิน 

โดยการประเมินภายในนั้นจะเป็นการประเมินโดยคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครตรังส่วนการประเมิน

ภายนอกนั้นจะมอบหมายใหส้ถาบนัการศึกษาหรือบุคคลทั้งในและนอกจงัหวดัตรังเป็นผูป้ระเมิน 

  นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในการประเมินพฒันาเทศบาลนครตรังใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ

เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกเพ่ิมมากข้ึน ตอ้งมีการประเมินท่ีเป็นสากลและเป็นท่ี

ยอมรับจากทัว่โลก 



จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ 67 959,719,000           54 57,398,000          53 55,298,000          174 1,072,415,000        

2. ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขทีม่คีุณภาพ 16 51,426,000             14 26,350,000          14 26,350,000          44 104,126,000           

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่

การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

10               50,280,000 26          702,075,000 9              4,800,000 45             757,155,000

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 30 55,588,500             19 668,612,000        22 251,703,800        71 975,904,300           

5. ยุทธศาสตร์การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 15 8,680,000               11 2,610,000            11 2,625,500            37 13,915,500             

6. ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น

16 11,508,000             15 11,500,000          15 11,500,000          46 34,508,000             

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 34 58,163,300             47 54,656,420          37 241,623,500        118 354,443,220           

8. ยุทธศาสตร์อยู่ดมีสีุขของประชาชน 18 43,329,900             25 43,903,900          23 43,653,900          66 130,887,700           

รวม 206 1,238,694,700 211 1,567,105,320 184 637,554,700 601 3,443,354,720

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง
รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ

    1.1 พฒันาจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัใหม้ีมาตรฐาน

32 43,762,000 24 39,526,000 23 37,426,000 79 120,714,000

    1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 4 890,100,000 2 5,100,000 2 5,100,000 8 900,300,000

    1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 9 3,510,000 8 2,510,000 8 2,510,000 25 8,530,000

    1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 14 19,112,000 13 7,112,000 13 7,112,000 40 33,336,000

    1.5 สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 8 3,235,000 7 3,150,000 7 3,150,000 22 9,535,000

รวม 67 959,719,000           54            57,398,000 53 55,298,000          174 1,072,415,000        

2. ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขทีม่รีะดบัคุณภาพ

    2.1 ป้องกนั รักษา ฟื้นฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์

ปลอดภยัจากโรค

13 50,656,000             11            25,580,000 11            25,580,000 35 101,816,000           

    2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 3 770,000                  3                 770,000 3                 770,000 9 2,310,000               

รวม 16 51,426,000             14            26,350,000 14 26,350,000          44 104,126,000           

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่

   การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.1 สร้างจิตสาํนึก เฝ้าระวงั บาํบดั และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 6 18,600,000 14 340,825,000 5 2,800,000 25 362,225,000

    3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 2 1,000,000 4 2,000,000 4 2,000,000 10 5,000,000

    3.3 เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 2 30,680,000 8 359,250,000 0                           -   10 389,930,000

รวม 10 50,280,000             26          702,075,000 9 4,800,000            45 757,155,000           

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมอืง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน

    4.1 ส่งเสริมใหม้ีการใชท้ี่ดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพที่มีอยู่ 1                    500,000 2            19,300,000 1            10,000,000 4 29,800,000

    4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 28 54,088,500 16          648,512,000 20 240,903,800 64 943,504,300

    4.3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 1 1,000,000 1                 800,000 1                 800,000 3 2,600,000

รวม 30 55,588,500             19 668,612,000        22 251,703,800        71 975,904,300           

5. ยุทธศาสตร์การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน

    5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 13 8,150,000 9 2,200,000 9 2,200,000 31 12,550,000

    5.2 รักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของชุมชน 2 530,000 2 410,000 2 425,500 6 1,365,500

รวม 15 8,680,000               11 2,610,000            11 2,625,500            37 13,915,500             

6. ยุทธศาสตร์การศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารืตประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่น

    6.1 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

11 10,208,000 10 10,200,000 10 10,200,000 31 30,608,000

    6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 5 1,300,000 5 1,300,000 5 1,300,000 15 3,900,000

รวม 16 11,508,000             15 11,500,000          15 11,500,000          46 34,508,000             

     

รวม 3 ปีปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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ยุทธศาสตร์



บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1  พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 12 4,274,000 6 4,044,000 6 4,044,000 24 12,362,000

    7.2  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใชส้ถานที่ปฏิบตัิงานและสถานที่ชุมชน 18 48,089,300 38 44,862,420 28 231,829,500 84 324,781,220

    7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 1                      50,000 0                           -   0                           -   1 50,000

    7.4  ปรับปรุงและพฒันาการจดัเก็บรายได้ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

    7.5  พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการ

องคก์ร

2 5,250,000 2 5,250,000 2 5,250,000 6 15,750,000

รวม 34 58,163,300             47 54,656,420          37 241,623,500        118 354,443,220           

8. ยุทธศาสตร์อยู่ดมีสีุขของประชาชน

    8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวติที่มีคุณค่า 8 39,982,000 9 40,032,000 9 40,032,000 26 120,046,000

    8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคม ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9 2,947,900 12 3,171,900 12 3,171,900 33 9,291,700

    8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยส์ินแก่ประชาชน

0                                - 1                 150,000 0                             - 1                    150,000

    8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑช์ุมชนเพื่อยกระดบัรายได้ 1 400,000 3 550,000 2 450,000 6 1,400,000

รวม 18 43,329,900             25 43,903,900          23 43,653,900          66 130,887,700           

รวมทั้งสิ้น 206 1,238,694,700        211 1,567,105,320     184 637,554,700        601 3,443,354,720        

ยุทธศาสตร์

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพฒันา  -เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้  -จดัอบรมครูผูดู้แลเดก็ใน 240,000 -              -              -พนกังานครู ครูจา้ง  -สาํนกัการศึกษา

หลกัสูตรและการจดัทาํ สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ   สังกดัใหม้ีความรู้สามารถ   ผูดู้แลเดก็ในสังกดั  -หน่วยศึกษานิเทศก์

สาระการเรียนรู้หลกัสูตร ตอ้งการของผูเ้รียนชุมชนและทอ้งถิ่น   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   เทศบาลมีความรู้  -งานการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  -เพื่อพฒันาบุคลากรครูใหม้ี   ใหม้ีมาตรฐานสอดคลอ้งกบั   สามารถจดัทาํสาระ ปฐมวยั

  ความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง   มาตรฐานการศึกษาแห่ง   การเรียนรู้ได้

(เสนอโดยเวทีประชาคม)   การวิเคราะห์หลกัสูตรฯ   ชาติฯ สนองตอบตามความ  -สถานศึกษาและศูนย์

  และวางแผนพฒันา   ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ   พฒันาเดก็เลก็ในสังกดั

  หลกัสูตรฯ   ทอ้งถิ่น   มีหลกัสูตรสถานศึกษา

 -ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึก  -ครูผูดู้แลเดก็วิเคราะห์และ

  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตาม  พฒันาสาระการเรียนรู้หลกัสูตร

  หลกัธรรมาภิบาล  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

 พ.ศ.2546

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการเสริมสร้างทกัษะ  - เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  - จดักิจกรรมค่ายวิชาการใหแ้ก่ 500,000 500,000 500,000  - นกัเรียนไดร้ับความรู้และ  -สาํนกัการศึกษา

ทางวิชาการนกัเรียน ของนกัเรียนใหสู้งขึ้น นกัเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาล มีทกัษะการเรียนรู้เพิ่มเติม  - หน่วยศึกษานิเทศก์

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง  - เพื่อส่งเสริมอจัฉริยภาพแก่เดก็ นครตรัง จากในหอ้งเรียนปกติ  -งานโรงเรียน
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เยาวชนและนกัเรียนในโรงเรียน  - สอนเสริมนกัเรียนที่มีปัญหา  - นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ในสังกดัเทศบาลนครตรัง ไปสู่ความ ดา้นการเรียนการสอนใหม้ีผล การเรียนสูงขึ้น

เป็นเลิศตามศกัยภาพ สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  - เดก็ที่มีศกัยภาพในแต่ละคน

 - เพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาการใน  - จดัใหม้ีการสอนเสริมกวดวิชา ไดร้ับการพฒันาอยา่งมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ใหแ้ก่นกัเรียนที่ไดร้ับคดัเลือก ประสิทธิภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นกัเรียน เป็นตวัแทนระดบัโรงเรียนและ  - นกัเรียนมีทกัษะพิเศษทาง

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครตรัง เทศบาลไปร่วมแข่งขนัทกัษะดา้น ดา้นวิชาการไดร้ับการพฒันา

 - เพื่อจดัสรรนกัเรียนคนเก่งใน วิชาการในระดบัเขตและระดบั ไปสู่ความเป็นเลิศและเดก็ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบั ประเทศ มีความบกพร่องทางการเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดร้ับการพฒันาศกัยภาพ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 - เพื่อส่งเสริมและพฒันาเดก็ที่มีความ  - คดัเลือกคนเก่งในกลุ่มสาระ  - นกัเรียนที่ไดร้ับการคดัเลือก

บกพร่องทางการเรียน การเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา เป็นตวัแทนนกัเรียนในสังกดั

 - เพื่อคดัเลือกนกัเรียนผูม้ีอจัฉริยภาพ ขั้นพื้นฐานฯ เทศบาลเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  - จดัฝึกอบรมทกัษะพิเศษทางดา้น ทางวิชาการระดบัประเทศ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัเทศบาล วิชาการในกลุ่มสาระเรียนรู้ตาม  - นกัเรียนที่มีความสามารถ

นครตรังเขา้ร่วมโครงการแข่งขนั หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ พิเศษในกลุ่มสาระฯ ไดร้ับ

คนเก่งของกรมส่งเสริมการปกครอง นกัเรียนและเดก็ที่มีความบกพร่อง การพฒันาเตม็ศกัยภาพ

ทอ้งถิ่น ทางการเรียนตามศกัยภาพ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการจดันิทรรศการ  -ใหค้รูนกัเรียนไดม้ีโอกาส  -สถานศึกษาและศูนยพ์ฒันา 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -ครูและนกัเรียนได้  -สาํนกัการศึกษา

วิชาการของโรงเรียน   แสดงผลงานทางวิชาการ   เดก็เลก็ในสังกดัเทศบาล   พฒันาทกัษะทางวิชาการ  -หน่วยศึกษานิเทศก์

และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  -ใหค้รูนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วม   นครตรังจดันิทรรศการทาง   อยา่งเตม็ศกัยภาพ  -งานโรงเรียน
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ในสังกดัเทศบาลนครตรัง   การประกวดแข่งขนัทาง   วิชาการเผยแพร่ผลงานทาง   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  -สถานศึกษา

  วิชาการ ทกัษะต่างๆความ    วิชาการในระดบัเทศบาล   ผลงานทางวิชาการจาก ในสังกดั

(เสนอโดยเวทีประชาคม)   สามารถพิเศษดา้นนนัทนาการ   ระดบัภาคใต ้และระดบั   ประสบการณ์ตรง  -ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

  และอื่นๆ   ประเทศ  -สถานศึกษา ศูนยฯ์ครู   ในสังกดั

 -ใหค้รูนกัเรียนไดม้ีโอกาส   และนกัเรียนไดแ้สดง

  แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์   ผลงานเด่นใหอ้งคก์ร

  ทางดา้นวิชาการ   อื่นๆ ไดร้ับทราบ

 -เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์

  งานการจดัการศึกษาของ

  เทศบาล



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการมอบวุฒิบตัรเดก็เลก็  - เพื่อเป็นการส่งเสริม  - เดก็เลก็ จาํนวน 350 คน 50,000 50,000 50,000 - เดก็เลก็ของศูนยฯ์ ไดร้ับ - สาํนกัการศึกษา

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สนบัสนุนใหผู้ป้กครองเดก็ ไดร้ับมอบวุฒิบตัรหลกัสูตร   วุฒิบตัรคิดเป็นร้อยละ 100 - หน่วยศึกษานิเทศก์

เทศบาลนครตรัง เลก็ไดเ้ห็นความสาํคญัของ การเตรียมความพร้อมก่อน  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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การจดัการเรียนการศึกษา วยัเรียน เทศบาลนครตรัง

ระดบัก่อนวยัเรียน

 - เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

 - เพื่อเป็นการปลูกฝังทศัคติ

ที่ดีใหเ้ดก็เลก็ก่อนเขา้สู่

ระบบการศึกษาระดบัอนุบาล



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการสื่อสัมพนัธ์ครอบครัว  - เพื่อสร้างสรรคส์ัมพนัธภาพ  - เดก็เลก็ ผูป้กครองและ 50,000 50,000 50,000 - ผูป้กครอง  ครู  เดก็เลก็ - สาํนกัการศึกษา

สุขสันตศ์ูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ที่ดีระหว่างผูป้กครอง บุคลากรของศูนยพ์ฒันา    ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครง - หน่วยศึกษานิเทศก์

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง  - เพื่อเป็นการสร้างความ เดก็เลก็ฯ เขา้ร่วมกิจกรรม    การสื่อสัมพนัธ์ฯ คิดเป็น  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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อบอุ่น  ความผูกพนัระหว่าง ร้อยละ 100    ร้อยละ 100 เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เดก็ผูป้กครองและบุคลากร



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการประชุมผูป้กครอง  - เพื่อใหผู้ป้กครองเดก็เลก็ - ผูป้กครองเดก็เลก็ในสังกดั 50,000 50,000 50,000 - ผูป้กครองและศูนยพ์ฒั- - สาํนกัการศึกษา

เดก็เลก็ในสังกดั ไดรู้้ระเบียบและกฎเกณฑ์   เทศบาลนครตรังทุกคนเขา้ร่วม    พฒันาเดก็เลก็มีความ - หน่วยศึกษานิเทศก์

เทศบาลนครตรัง ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน   ประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง    ใกลช้ิดและสร้างความ  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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สังกดัเทศบาลนครตรัง    สามคัคีที่ดีต่อกนั เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อเป็นการสร้างความ - ผูป้กครองทุกคนมีความรู้

สัมพนัธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร   ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน   ดาํเนินกิจกรรมของศูนยฯ์

สังกดัเทศบาลนครตรังกบั    เป็นไปในแนวทาง

ผูป้กครอง    เดียวกนั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการจดังานวนัเดก็ - ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดม้ีการ - เดก็เลก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 50,000 50,000 50,000 - เดก็เลก็ทุกคนของศูนย์ - สาํนกัการศึกษา

แห่งชาติของศูนยพ์ฒันา   แสดงกิจกรรมตามความ   เทศบาลทุกคนไดร้่วมกิจกรรม   พฒันาเดก็เลก็เทศบาล - หน่วยศึกษานิเทศก์

เดก็เลก็ในสังกดั   สามารถอยา่งเหมาะสมกบัวยั   วนัเดก็แห่งชาติ   ไดร้่วมกิจกรรมวนัเดก็  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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เทศบาลนครตรัง  สอดคลอ้งกบัพฒันาการ   แห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลนครตรัง

  ทั้ง  4  ดา้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม)



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการประชุมผูป้กครอง  - เพื่อใหผู้ป้กครองนกัเรียน   -  ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 150,000 150,000 150,000 - ผูป้กครองนกัเรียนได้ - สาํนกัการศึกษา

นกัเรียนของโรงเรียน ไดรู้้ระเบียบและกฏเกณฑ์ ของโรงเรียนและศูนย์ ทราบระเบียบและ  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง ของโรงเรียนและศูนย์ พฒันาเดก็เลก็ในสังกดั กฎเกณฑข์องโรงเรียน  - โรงเรียนในสังกดั
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พฒันาเดก็เลก็ในสังกดั เทศบาลนครตรังทุกคน  และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เทศบาลนครตรัง ประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง - ผูป้กครองทุกคน

 - เพื่อเป็นการสร้างความ มีความรู้ ความเขา้ใจ

สัมพนัธ์ที่ดีสร้างความ เกี่ยวกบัการดาํเนิน

เขา้ใจระหว่างบุคลากรของ กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา และศูนยฯ์ เป็นไปใน

เดก็เลก็ในสังกดัเทศบาล แนวทาง เดียวกนั

นครตรังกบัผูป้กครอง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการอบรมกรรมการ  - เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียน  -  อบรมกรรมการนกัเรียน 70,000 70,000 70,000  -  กรรมการนกัเรียน  -  สาํนกัการศึกษา

นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั มีความรู้ความเขา้ใจใน ของโรงเรียนสังกดัเทศบาล มีความรู้ความเขา้ใจใน  -  งานโรงเรียน

เทศบาลนครตรัง ระบอบประชาธิปไตย นครตรัง 1 ครั้ง จาํนวน 135 คน ระบอบประชาธิปไตย  - โรงเรียนในสังกดั
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 - เพื่อปลูกฝังการทาํงาน  -  รู้จกัการทาํงาน เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เป็นทีมและมีส่วนร่วม เป็นทีม

 - เพื่อใหก้รรมการนกัเรียน  -  กรรมการนกัเรียน

เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ มีความรู้ความเขา้ใจใน

นกัเรียนในโรงเรียน ในบทบาทและหนา้ที่

สามารถปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยา่งที่ดีได้



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

10 โครงการประชุมกรรมการ  - เพื่อใหก้รรมการสถาน  -  ประชุมกรรมการสถานศึกษา 500,000 500,000 500,000  - กรรมการ  - สาํนกัการศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาไดพ้บปะแลกเปลี่ยน โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครตรัง สถานศึกษาได้  - งานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกดัเทศบาล ความคิดเห็นเพื่อพฒันา จาํนวน 2 ครั้ง ต่อปี แลกเปลี่ยนและ  - โรงเรียนในสังกดั
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นครตรัง การศึกษาใหด้ียิง่ขึ้น  - ทศันศึกษาดูงาน 1 ครั้ง แสดงความคิดเห็น เทศบาลนครตรัง

 - เพื่อส่งเสริมการมี ซึ่งกนัและกนั

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ส่วนร่วมในการจดัการ  - ไดน้าํความรู้จาก

ศึกษา การศึกษาดูงาน

 - เพื่อใหก้รรมการสถาน มาปรับปรุงการศึกษา

ศึกษานาํความรู้จากการ ของเทศบาลใหด้ีขึ้น

ทศันศึกษามาปรับปรุง  - กรรมการฯ ไดม้ี

การจดัการศึกษาของ ส่วนร่วมในการจดั

โรงเรียน การศึกษาดูงาน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

11 โครงการอบรมนกัเรียนชั้น  - เพื่อปรับปรุงพื้นฐาน  - อบรมนกัเรียนระดบัชั้น -              100,000 100,000  - นกัเรียนมีความพร้อม  - สาํนกัการศึกษา

มธัยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน และเตรียมความพร้อม มธัยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน ที่จะศึกษาต่อในชั้น ม.1  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง ใหก้บันกัเรียน ในสังกดัเทศบาลนครตรัง   - นกัเรียนมีความรู้  - โรงเรียนในสังกดั
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 - เพื่อใหน้กัเรียนได้ เกี่ยวกบัขอบเขตของ เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) รับความรู้เกี่ยวกบัขอบเขต หลกัสูตรมธัยมศึกษา

ของหลกัสูตรมธัยมศึกษา ตอนตน้

ตอนตน้  - นกัเรียนมีความรู้

 - เพื่อใหน้กัเรียนได้ เกี่ยวกบักฎระเบียบ

รับรู้กฎระเบียบของ ของโรงเรียน

โรงเรียน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

12 โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์  - เพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสแสดง  - นกัเรียนในสังกดัเทศบาล 80,000 80,000 80,000  - นกัเรียนมีความรู้ ความ  - สาํนกัการศึกษา

วนัวิทยาศาสตร์โรงเรียน ผลงานและเขา้ร่วมกิจกรรมทาง นครตรัง   5,000 คน  ร่วม เขา้ใจเกี่ยวกบัประวตัิของ  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  - โรงเรียนในสังกดั
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 - เพื่อยกยอ่งพระบิดาแห่ง  - นกัเรียนไดร้ับความรู้และ เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) วิทยาศาสตร์ไทย เห็นความสาํคญัของ

 - นกัเรียนไดท้ศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได้



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

13 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - เพื่อมอบประกาศนียบตัรแก่  - นกัเรียนที่จบการศึกษาชั้น 200,000 200,000 200,000  - ครู ผูป้กครอง  - สาํนกัการศึกษา

นกัเรียนโรงเรียน นกัเรียนระดบั อนุบาล 3 ประถมปีที่ 6 อนุบาล 3 ป.6 และ ม.3 โรงเรียน ผูบ้ริหารเทศบาล  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกดัเทศบาลนครตรัง  มีสัมพนัธ์ที่ดี  - โรงเรียนในสังกดั
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 - เพื่อใหน้กัเรียนมีความรักในสถาน เขา้ร่วมการปัจฉิมนิเทศ  - นกัเรียน อนุบาล 3 เทศบาลนครตรัง

ศึกษาและเห็นคุณค่าของสถานศึกษา จาํนวน 1 ครั้ง  ประถม6

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ไดร้ับ

ประกาศนียบตัร

 - นกัเรียนมีความรัก

ต่อสถาบนัการศึกษา

 - นกัเรียนมีแนวทาง

ในการดาํเนินชีวิต

และการศึกษาต่อ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

14 โครงการจดัตั้งเครือข่าย  - เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ  - นกัเรียนที่มีลกัณะพิเศษทุก 80,000 80,000 80,000  - ผูป้กครองนกัเรียน  - สาํนกัการศึกษา

การจดัการศึกษาพิเศษใน แก่ผูป้กครองนกัเรียนและ คนในสถานศึกษาทั้ง7 โรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา  - งานโรงเรียน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในการ และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดั และผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สอน  - โรงเรียนในสังกดั
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นครตรัง พฒันาเดก็พิเศษ เทศบาล 2 ศูนย ์ มีความร่วมมือกบัสถาบนั เทศบาลนครตรัง

 - เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบั  - ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผู ้ ทางวิชาการและส่วน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) สถานศึกษาทางวิชาการดา้น ปฏิบตัิหนา้ที่สอนและ ราชการที่มีหนา้ที่ดา้น

การศึกษาพิเศษและส่วน ผูป้กครองของนกัเรียนเดก็ การจดัการหนา้ที่ดา้นการ

ราชการที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันา พิเศษทุกคน ศึกษาพิเศษในการพฒันา

เครื่องข่ายในการจดัการศึกษาตาม  - เครือข่ายการจดัการศึกษาพิเศษ เดก็พิเศษไดอ้ยา่งมี

หลกัวิชาการ ประสิทธิภาพ ตามหลกั

 - เพื่อใหเ้ดก็พิเศษในสถานศึกษา วิชาการ

ในสังกดัเทศบาลมีการพฒันา

ที่ถูกตอ้ง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

15 โครงการพฒันากิจการ - เพื่อพฒันาการเรียนการ - จดัอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 300,000 300,000 300,000 - ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบ - สาํนกัการศึกษา

ลูกเสือ - เนตรนารี สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี แก่นกัเรียนในสังกดั วินยั มีความคิดริเริ่ม - งานกิจกรรมเดก็

โรงเรียนในสังกดั - เพื่อฝึกใหลู้กเสือ-เนตรนารี - จดัส่งบุคคลเขา้รับการอบรมเพื่อ สร้างสรรค ์มีความสุขในการ และเยาวชน
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เทศบาลนครตรัง มีระเบียบวินยัมีความคิดริเริ่ม พฒันาความรู้ดา้นกิจการลูกเสือ ร่วมกิจกรรม - โรงเรียนในสังกดั

สร้างสรรคท์กัษะกระบวนการ เนตรนารี - ลูกเสือ-เนตรนารีมีภาวะ เทศบาลนครตรัง

ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั - จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของ ผูน้าํและผูต้าม รู้จกัการ ทั้ง 7 โรง

- เพื่อฝึกใหลู้กเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี แก่นกัเรียน เสียสละ และกลา้แสดงออก

มีภาวะผูน้าํและผูต้ามที่ดี โรงเรียนในสังกดัเทศบาล - เพิ่มประสิทธิภาพของ

รู้จกัการเสียสละ นครตรัง 1 ครั้ง บุคลากรดา้นลูกเสือ-

เนตรนารี



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

16 โครงการจดัหาหนงัสือ  - เพื่อจดัหาหนงัสือและสื่อการ  - จดัซื้อหนงัสือและสื่อไดแ้ก่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  เยาวชนและประชาชน  - สาํนกัการศึกษา

และสื่อการเรียนรู้ประจาํ เรียนรู้ไวบ้ริการแก่เยาวชน ประเภทหนงัสือบนัเทิงคดี มีหนงัสือและสื่อการเรียน  - งานหอ้งสมุดฯ

หอ้งสมุดเทศบาลนครตรัง นกัเรียน นกัศึกษา และ หนงัสือสารคดี และสื่อ CD และ รู้อยา่งพอเพียง
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ประชาชนทัว่ไป VCD และ DVD ของหอ้งสมุด  - เยาวชน ประชาชนได้

 - เพื่อเป็นการเสริมสร้าง เทศบาลนครตรัง ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

การศึกษาใหก้บัเยาวชนและ ประโยชน์

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประชาชนทั้งในระบบและ

นอกระบบ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

17 โครงการอบรมความรู้ทาง  -เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความ         1) อบรมความรู้ทางดา้น 500,000 500,000 500,000  - ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความ     - สาํนกัการศึกษา

ดา้นดาราศาสตร์ พร้อมและมีศกัยภาพในการพฒันา ดาราศาสตร์สาํหรับเดก็ เยาวชน พร้อมและมีศกัยภาพในการ  - งานการศึกษานอก

องคค์วามรู้ทางดาราศาสตร์ และผูท้ี่สนใจทัว่ไป พฒันาองคค์วามรู้ทาง  ระบบฯ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ 2) อบรมความรู้ทางดา้น ดาราศาสตร์ 

ดาราศาสตร์แก่ครู  นกัเรียน ดาราศาสตร์สาํหรับครู  - เสริมสร้างความรู้

และผูท้ี่สนใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ดาราศาสตร์แก่ครู  นกัเรียน

ทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ และผูท้ี่สนใจอยา่งมีประ-

 -เพื่อศึกษาเรียนรู้การถ่ายทอด สิทธิภาพทั้งในระดบั

เทคโนโลยใีหม่ๆในดา้นการพฒันา ประเทศและนานาชาติ

องคค์วามรู้ทางดาราศาสตร์  - ศึกษาเรียนรู้การถ่ายทอด

เทคโนโลยใีหม่ๆในดา้นการ

พฒันาองคค์วามรู้ทาง

ดาราศาสตร์ 



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

18 โครงการประเมินคุณภาพ  -เพื่อใหส้ถานศึกษาจดัการ  - จดัใหม้ีการประเมินผล 100,000 100,000 100,000  - โรงเรียนแต่ละโรงจะ  -สาํนกัการศึกษา

การจดัการศึกษาของ   ศึกษาอยา่งมีคุณภาพตาม    การศึกษาของโรงเรียนใน ไดท้ราบผลการเรียน  -หน่วยศึกษานิเทศก์

เทศบาลนครตรัง   มาตรฐานการศึกษาเพื่อ    สังกดัเทศบาลนครตรัง ของนกัเรียนและนาํผล
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  เตรียมเขา้สู่ระบบการ    ปีการศึกษาละ 1 วนั ที่ไดจ้ากการประเมิน

(เสนอโดยเวทีประชาคม)   ประกนัคุณภาพการศึกษา คุณภาพการจดัการ

 -เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง ศึกษาไปปรับปรุง

  ปฏิรูปการศึกษาตาม พฒันาใหด้ียิง่ขึ้น

  ที่พระราชบญัญตัิการ

  ศึกษาแห่งชาติกาํหนด



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

19 โครงการประชุมสัมมนา  -เพื่อใหค้ณะกรรมการ  - จดัประชุมสัมมนาคณะ 240,000 240,000 240,000  - คณะกรรมการประสาน  -สาํนกัการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริม   ประสานงานวิชาการการ   กรรมการส่งเสริมสนบัสนุน (เงินอุดหนุน)    สานงานวิชาการระดบั  -หน่วยศึกษานิเทศก์

สนบัสนุนงานวิชาการ   จดัการศึกษาทอ้งถิ่นฯ   งานวิชาการของคณะ    เทศบาลและกลุ่มการ
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  ประชุมพบปะแลกเปลี่ยน   กรรมการระดบัเทศบาล    ศึกษาทอ้งถิ่นที่ 4 ได้

  ประสบการณ์   และระดบักลุ่มการศึกษา    แลกเปลี่ยนความคิด

 -เพื่อหาแนวทางพฒันางาน   ทอ้งถิ่นที่ 4 จาํนวน 1 ครั้ง    เห็นพฒันางานวิชาการ

  วิชาการของระดบัเทศบาล    ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียว

  และกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นที่    กนั

  4 เป็นไปในทิศทางและมี  - คณะกรรมการประสาน

  มาตรฐานเดียวกนั    งานวิชาการระดบัเทศ-

 -ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกใน    บาลในสังกดัเทศบาล

  การป้องกนัและการปราบ    นครตรังยดึมัน่ในความ

  ปรามการทุจริตของรัฐ    ซื่อสัตยส์ุจริต



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

20 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 1. เพื่อยกระดบัมาตรฐาน - จาํนวนนกัเรียนระดบัช่วงชั้นที่ 1,100,000                 -                   -   1.โรงเรียน  ยกระดบั -สาํนกัการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษา   ชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) จาํนวน คุณภาพมาตรฐานของ -หน่วยศึกษานิเทศก์

(GENIOUS  PLUS) 2. พฒันาและแกป้ัญหา   ประมาณ 456 คน ที่ไดร้ับ โรงเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 1 การเรียนการสอนใหม้ี   ประโยชน์จากการใช้ 2.ครู เป็นเครื่องมือใชใ้น

(สังขวิทย)์ คุณภาพ   โปรแกรม GENIOUS PLUS การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

3. เพิ่มโอกาสทางเลือก   รวม  5  กลุ่มสาระ มากขึ้นเป็นเครื่องมือใน

ใหน้กัเรียน - โรงเรียนมีเครื่อง server เป็น การประเมินผลการเรียน

4. สร้างความเสมอภาค   ตวัเชื่อมโยงเครือข่าย ของนกัเรียนทั้งนกัเรียน

ทางการศึกษา   คอมพิวเตอร์ได ้20 เครื่อง ที่เรียนอ่อน,ปานกลาง, เก่ง

5. ปฏิรูปการเรียนรู้   สามารถมีผูเ้รียนได้ สามารถแสดงผลในรูป

นกัเรียนสามารถเรียนรู้   หอ้งเรียนละ 40 คน ตวัเลขขอ้มูลสถิติ

ดว้ยตวัเองไดต้ลอดเวลา



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3.นักเรียน เพิ่มโอกาส -สาํนกัการศึกษา

การเรียนรู้ การแสวงหา -หน่วยศึกษานิเทศก์

ดว้ยตวัเอง  ลดช่องว่าง
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ขอ้มูลนกัเรียนใน

กรุงเทพฯ และต่าง

จงัหวดั

4.ผู้ปกครอง ลด

ค่าใชจ้่ายในการเรียน

กวดวิชาเพิ่มความ

เสมอภาคใหผู้ป้กครอง

ที่ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์พียง

พอที่จะสนบัสนุนทาง

การศึกษา



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5.ผู้ให้การสนับสนุน -สาํนกัการศึกษา

ภาพพจน์ที่ดีกบั - หน่วยศึกษานิเทศก์

นกัเรียน,ผูป้กครอง,
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ครู,ทอ้งถิ่นและชุมชน

6.ท้องถิ่นและชุมชน

จะมีโรงเรียนที่มี

คุณภาพมาตรฐานดี

เท่ากบัโรงเรียนชื่อดงั

นกัเรียนจะมีความ

เสมอภาคและโอกาส

เท่าเทียมกนั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

21 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 1. เพื่อยกระดบัมาตรฐาน - จาํนวนนกัเรียนระดบัช่วงชั้นที่ 1,100,000                 -                   -   1.โรงเรียน  ยกระดบัคุณภาพ -สาํนกัการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษา   ชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) จาํนวน มาตรฐานของโรงเรียน  -หน่วยศึกษานิเทศก์

(GENIOUS  PLUS) 2. พฒันาและแกป้ัญหา   ประมาณ 456 คน ที่ไดร้ับ 2.ครู เป็นเครื่องมือใชใ้นการ
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โรงเรียนเทศบาล 2 การเรียนการสอนใหม้ี   ประโยชน์จากการใช้ สอนใหม้ีประสิทธิภาพมาก

(วดักะพงัสุรินทร์) คุณภาพ   โปรแกรม GENIOUS PLUS ขึ้นเป็นเครื่องมือในการ

3. เพิ่มโอกาสทางเลือก   รวม  5  กลุ่มสาระ ประเมินผลการเรียนของ

ใหน้กัเรียน - โรงเรียนมีเครื่อง server เป็น นกัเรียนทั้งนกัเรียนที่เรียน

4. สร้างความเสมอภาค   ตวัเชื่อมโยงเครือข่าย อ่อน,ปานกลาง, เก่ง  สามารถ

ทางการศึกษา   คอมพิวเตอร์ได ้20 เครื่อง แสดงผลในรูปตวัเลขขอ้มูล

5. ปฏิรูปการเรียนรู้   สามารถมีผูเ้รียนได้ สถิติ

นกัเรียนสามารถเรียนรู้   หอ้งเรียนละ 40 คน 3.นักเรียน เพิ่มโอกาสการ

ดว้ยตวัเองไดต้ลอดเวลา เรียนรู้ การแสวงหาดว้ยตวัเอง

ลดช่องว่างขอ้มูลนกัเรียนใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4.ผู้ปกครอง ลดค่าใชจ้่าย -สาํนกัการศึกษา

ในการเรียนกวดวิชาเพิ่ม -หน่วยศึกษานิเทศก์

ความเสมอภาคใหผู้ป้กครอง
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ที่ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์พียงพอที่

จะสนบัสนุนทางการศึกษา

5.ผู้ให้การสนับสนุน

ภาพพจน์ที่ดีกบันกัเรียน,

ผูป้กครอง, ครู,ทอ้งถิ่นและ

ชุมชน

6.ท้องถิ่นและชุมชน

จะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ

มาตรฐานดีเท่ากบัโรงเรียน

ชื่อดงั นกัเรียนจะมีความ

เสมอภาคและโอกาสเท่าเทียม



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

22 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 1. เพื่อยกระดบัมาตรฐาน - จาํนวนนกัเรียนระดบัช่วงชั้นที่ 1,100,000                 -                   -   1.โรงเรียน  ยกระดบั -สาํนกัการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษา   ชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) จาํนวน คุณภาพมาตรฐานของ -หน่วยศึกษานิเทศก์

(GENIOUS  PLUS) 2. พฒันาและแกป้ัญหา   ประมาณ 456 คน ที่ไดร้ับ โรงเรียน
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โรงเรียนเทศบาล 6 การเรียนการสอนใหม้ี   ประโยชน์จากการใช้ 2.ครู เป็นเครื่องมือใชใ้น

(วดัตนัตยาภิรม) คุณภาพ   โปรแกรม GENIOUS PLUS การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

3. เพิ่มโอกาสทางเลือก   รวม  5  กลุ่มสาระ มากขึ้นเป็นเครื่องมือใน

ใหน้กัเรียน - โรงเรียนมีเครื่อง server เป็น การประเมินผลการเรียน

4. สร้างความเสมอภาค   ตวัเชื่อมโยงเครือข่าย ของนกัเรียนทั้งนกัเรียน

ทางการศึกษา   คอมพิวเตอร์ได ้20 เครื่อง ที่เรียนอ่อน,ปานกลาง, เก่ง

5. ปฏิรูปการเรียนรู้   สามารถมีผูเ้รียนได้ สามารถแสดงผลในรูป

นกัเรียนสามารถเรียนรู้   หอ้งเรียนละ 40 คน ตวัเลขขอ้มูลสถิติ

ดว้ยตวัเองไดต้ลอดเวลา



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3.นักเรียน เพิ่มโอกาส -สาํนกัการศึกษา

การเรียนรู้ การแสวงหา -หน่วยศึกษานิเทศก์

ดว้ยตวัเอง  ลดช่องว่าง
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ขอ้มูลนกัเรียนใน

กรุงเทพฯ และต่าง

จงัหวดั

4.ผู้ปกครอง ลด

ค่าใชจ้่ายในการเรียน

กวดวิชาเพิ่มความ

เสมอภาคใหผู้ป้กครอง

ที่ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์พียง

พอที่จะสนบัสนุนทาง

การศึกษา



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5.ผู้ให้การสนับสนุน -สาํนกัการศึกษา

ภาพพจน์ที่ดีกบั -หน่วยศึกษานิเทศก์

นกัเรียน,ผูป้กครอง,
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ครู,ทอ้งถิ่นและชุมชน

6.ท้องถิ่นและชุมชน

จะมีโรงเรียนที่มี

คุณภาพมาตรฐานดี

เท่ากบัโรงเรียนชื่อดงั

นกัเรียนจะมีความ

เสมอภาคและโอกาส

เท่าเทียมกนั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

23 โครงการสอนเดก็เร่ร่อน  - เพื่อพฒันาเดก็เร่ร่อนและ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เดก็เร่ร่อน 100,000       -              -              - เพื่อพฒันาเดก็เร่ร่อน  - สาํนกัการศึกษา

ในเขตเมือง ดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาลนครตรัง และดอ้ยโอกาสในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลนครตรัง  - งานไม่กาํหนด

 - เพื่อใหค้วามรู้ดา้นทกัษะชีวิตและ นครตรัง ประมาณ 50 คน ไดม้ีทกัษะความรู้ เพื่อพฒันา ระดบั
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) วิชาชีพแก่เดก็แร่ร่อนดอ้ยโอกาส ดาํเนินการดงันี้ อาชีพ และสามารถอยูร่่วม

 - เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ  - ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นทกัษะ กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข

ชีวิตของเดก็ใหด้ีขึ้น ชีวิตและดา้นวิชาชีพ สาํรวจเดก็

เร่ร่อน ดอ้ยโอกาส ทาํทะเบียน

ประวตัิ ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ประสาน

โรงเรียนเพื่อส่งเดก็เขา้เรียนต่อ

ตามความเหมาะสม รวมทั้งจดัหา

อุปกรณ์การศึกษาใหเ้ดก็ตาม

ความเหมาะสม



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

24 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย  - เพื่อใหเ้ดก็เลก็ , นกัเรียน  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั 9,700,000    9,700,000    9,700,000    - เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันา  - สาํนกัการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ไดม้ีอาหารกลางวนั สาํหรับเดก็เลก็สังกดัศูนยพ์ฒันา (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ เดก็เลก็, นกัเรียนในสังกดั  - งานโรงเรียน

รับประทานทุกวนั เดก็เลก็เทศบาลนครตรัง, สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน เทศบาลนครตรัง มีภาวะ
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 - เพื่อใหเ้ดก็เลก็ , นกัเรียน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัควนวิเศษ งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ) โภชนาการที่ดีร่างกาย

มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ และโรงเรียนเทศบาลในสังกดั สมบูรณ์แขง็แรงทุกคน

แขง็แรง   เทศบาลทั้ง7โรงเรียนระดบั

อนุบาล- ป.6 

 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั 2,400,000    2,400,000    2,400,000   

สาํหรับนกัเรียนม.1- ม.3 ใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

โรงเรียนเทศบาล 2โรงเรียน

 - เพื่อใหส้ถานศึกษาได้ 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ 140,000       140,000      140,000       - สถานศึกษามีความรู้

มีการอบรม,ประชุม เกี่ยวกบั ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ ความเขา้ใจในการจดัทาํ

การจดัทาํหลกัสูตรของ สาํหรับโรงเรียนเทศบาลใน สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน หลกัสูตร

สถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครตรัง งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ)



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 - เพื่อใหส้ถานศึกษาได้  4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน 56,000         56,000        56,000         - สถานศึกษาไดท้นัต่อ  - สาํนกัการศึกษา

ทราบขอ้มูลและสามารถ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ ข่าวสารขอ้มูลดา้นการ  - งานโรงเรียน

รายงานขอ้มูลดา้นการศึกษา ความเร็วสูง สาํหรับโรงเรียน สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน ศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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ใหก้บักรมส่งเสริมการปกครอง เทศบาลในสังกดัเทศบาลนคร งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ)

ทอ้งถิ่น ไดร้วดเร็วและ ตรัง

ทนัต่อเหตุการณ์

 - เพื่อพฒันาครู และ  5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน 810,000       810,000      810,000       - สถานศึกษา มีครู และ

บุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ การพฒันาครู ครูอตัราจา้ง  ใน (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ บุคลากรทางการศึกษาที่

การอบรมในหลกัสูตร โรงเรียนเทศบาลในสังกดั สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน ผ่านการอบรมและนาํความ

เพื่อนาํมาพฒันาการเรียน เทศบาลนครตรัง และผูดู้แลเดก็ งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ) รู้ เพื่อปรับใชใ้นการเรียน

การสอนและพฒันาตนเอง เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน การสอน

สังกดัเทศบาลนครตรัง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 6. โครงการพฒันาการจดัการศึกษา  -ครู ผูป้กครอง นกัเรียน -สาํนกัการศึกษา

การบริหารการศึกษาจากนกัเรียน โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School   คณะกรรมการสถานศึกษา -หน่วยศึกษานิเทศก์

ครู ผูป้กครอง   กรรมการสถาน Based Management - SBM)  ขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วน
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ศึกษาขั้นพื้น  ฐานและชุมชน ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล  ร่วมในการบริหารจดั

 -เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ี 6.1 โครงการต่อเนื่อง (รร.ท.2,4,6) การศึกษากบัโรงเรียน

  มาตรฐานตามหลกัสูตร (1) โรงเรียนเทศบาล 2 200,000       -              -              -พฒันาคุณภาพการจดั

 -เพื่อดาํเนินการตามขอ้ตกลง (วดักะพงัสุรินทร์) (ขอรับการ การศึกษาของโรงเรียนได้

  ที่เทศบาลนครตรัง  ไดท้าํไว้ ดาํเนินการดงันี้ สนบัสนุน ตามมาตรฐานหลกัสูตร

  กบักรมส่งเสริมการปกครอง  1.จดัทาํศูนยเ์รียนรู้ดา้นการ งบประมาณ)  -สามารถรายงานผลการ

  ทอ้งถิ่น ส่งเสริมอาชีพ ดาํเนินการต่อกรมส่งเสริม

 -การทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ การปกครองทอ้งถิ่นตาม

 -การประดิษฐ์ดอกไมด้ินไทย ขอ้ตกลงได้

 -การทาํขนม



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 2. จดัศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการ

ส่งเสริมวฒันธรรม

 -กิจกรรมการแสดงมโนราห์
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 -กิจกรรมดนตรีไทย

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ (2) โรงเรียนเทศบาล 4 1,100,000    -              -              - มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

บริหารการศึกษาจากนกัเรียน ครู (วดัมชัฌิมภูมิ) ดาํเนินการ ดงันี้ (งบขอรับการ เพิ่มขึ้น

ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้น  - จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้บูรณาการ สนบัสนุน/  - เยาวชน ชุมชนไดร้ับการ

พื้นฐานและชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใชร้ะบบ งบสะสมรายได้ ฝึกอบรม มีองคค์วามรู้ดา้น

 - เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ีมาตรฐาน ICT เพื่อจดัทาํเป็นระบบสาร- สถานศึกษา) -              -             อาชีพ เทคโนโลยแีละสาระ

ตามหลกัสูตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ สนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพ การเรียนรู้ต่าง ๆ ตาม

ของชุมชน และมาตรฐานการศึกษาตาม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

หลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช

2551



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

(3) โรงเรียนเทศบาล 6 200,000       -              -             

(วดัตนัตยาภิรม) (ขอรับการ

ดาํเนินการดงันี้ สนบัสนุน
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  1.จดักิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ งบประมาณ)

  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  2.จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียน

  รู้ดา้นอาชีพ

  3.จดัหอ้ง E-leaning



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6.2 โรงเรียนที่ไดร้ับการคดัเลือก 1,000,000    -              -              -ครู ผูป้กครอง นกัเรียน

 -จดัการบริหารสถานศึกษาโดย (ขอรับการ   คณะกรรมการสถานศึกษา

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School สนบัสนุน  ขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วน
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Based Management-SBM) งบประมาณ)  ร่วมในการบริหารจดั

ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล  การศึกษากบัโรงเรียน

นครตรัง  -พฒันาคุณภาพการจดั

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)์ การศึกษาของโรงเรียนได้

ดาํเนินการดงันี้ ตามมาตรฐานหลกัสูตร

(1) ศูนยก์ารเรียนรู้อาชีพจาก

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

 1.1 จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการทาํ

ขนมไทย

 1.2 จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการทาํ

อาหารทอ้งถิ่น



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

(2) ศูนยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 2.1 ฝึกอบรมประดิษฐ์หุ่นยนต์

(3) ศูนยอ์จัฉริยาภาพและ
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นวตักรรมการเรียนรู้

 - อบรมเชิงวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษา

องักฤษ

(4) ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรกรรม

 - อบรมเชิงปฏิบตัิการใหค้วามรู้

เกี่ยวกบัการเกษตรที่สามารถนาํ

ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

25 โครงการสนบัสนุนการ  - เพื่อใหน้กัเรียนในโรงเรียน  - เพื่อจ่ายเงินใหก้บันกัเรียน 18,000,000  18,000,000  18,000,000  - นกัเรียนทุกคนในสังกดั  - สาํนกัการศึกษา

จดัการศึกษาโดยไม่เสีย เทศบาลในสังกดัเทศบาลนครตรัง และผูป้กครองในการจดัซื้อ (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ โรงเรียนเทศบาลมีอุปกรณ์  - งานโรงเรียน

ค่าใชจ้่าย 15 ปี มีอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนและเครื่อง สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน และเครื่องแบบใชใ้นแต่ละ
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และมีเครื่องแบบนกัเรียนใช้ แบบนกัเรียนในแต่ละปีการ งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ) ปีการศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา ศึกษา  - ลดภาระค่าใชจ้่ายของ

 - เพื่อนกัเรียนจะไดม้ีโอกาส  - เพื่อจ่ายเงินใหก้บัสถานศึกษา ผูป้กครอง

ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียน ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนนอกสถานที่ และ การสอนใหก้บันกัเรียนตรงตาม

ไดศ้ึกษากบัพื้นที่จริง หลกัสูตร และกิจกรรมที่กรม

 - เพื่อนกัเรียนจะไดม้ีหนงัสือ ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

เรียน โดยไม่ตอ้งซื้อหนงัสือ กาํหนด (ค่าจดัการเรียนการสอน

(รายหวั) , ค่าหนงัสือเรียน,

และค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน)



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

26 โครงการเครือข่าย เพื่อใหน้กัวิชาการปราชญ์  - จดัประชุมทางวิชาการ 200,000 200,000 200,000  - นกัวิชาการ ปราชญ์  - สาํนกัการศึกษา

สหวิทยาการแห่ง ทอ้งถิ่นและผูท้รงคุณวุฒิใน กบันกัวิชาการ  ปราชญท์อ้งถิ่น ทอ้งถิ่น และผูท้รงคุณวุฒิ  - งานการศึกษา

ราชบณัฑิตยสถาน ศิลปะ วิทยาการดา้นต่างๆ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ในดา้นต่างๆ  ในจงัหวดั    นอกระบบ
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จงัหวดัตรัง ในจงัหวดัตรัง  ไดร้ับการ ใน 5 เครือข่าย คือ ตรัง ไดร้ับการถ่ายทอด

ถ่ายทอดความรู้และ 1. เครือข่ายภาคการศึกษา ความรู้จากราชบณัฑิต

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประสบการณ์จากบุคลากรของ 2. เครือข่ายอปท.

ราชบณัฑิตยสถาน 3. เครือข่ายภาคธุรกิจ

4. เครือข่ายภาคประชาสังคม

5. เครือข่ายสาธารณสุข

ปีละ 1  ครั้ง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

27 โครงการความร่วมมือ  -เพื่อจดัการศึกษาหลกัสูตรการศึกษา  - จดัใหม้ีการจดัการศึกษา 300,000       300,000      300,000       - ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยู่  - สาํนกัการศึกษา

ระหว่างเทศบาลนครตรัง นอกระบบ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ในระบบโรงเรียนไดร้ับ  - งานโรงเรียน

กบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบ พ.ศ.2551 และจดัการศึกษาหลกัสูตร ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. การศึกษาในรูปแบบการศึกษา  -โรงเรียนในสังกดั
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และการศึกษาตามอธัยาศยั เทียบโอนประสบการณ์ใหแ้ก่ประชาชน 2551 ร่วมกบัศูนยก์ารศึกษานอก นอกระบบและเทียบโอน เทศบาลนครตรัง

จงัหวดัตรัง ทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบโรงเรียน ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หลกัสูตรจนจบหลกัสูตร  -ศูนยก์ารศึกษานอก

จงัหวดัตรัง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบและการศึกษา

(เสนอโดยเวทีประชาคม) พ.ศ.2551 ตามอธัยาศยัจงัหวดั

 -ประชาชนในทอ้งถิ่นไดร้ับ ตรัง

การพฒันาดา้นการศึกษาจบ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มมากขึ้น



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

28 โครงการความร่วมมือ  -เพื่อจดัการศึกษาหลกัสูตร  - จดัใหม้ีการจดัการศึกษา 300,000       300,000      300,000       - ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยู่  - สาํนกัการศึกษา

ระหว่างเทศบาลนครตรัง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลกัสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ในระบบโรงเรียนไดร้ับ  - งานโรงเรียน

กบัวิทยาลยัการอาชีพตรัง ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยู่ ร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพตรัง ความรู้ ทกัษะ บูรณาการอาชีพ  -โรงเรียนในสังกดั
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(เทียบโอนความรู้และ ในระบบโรงเรียนและผูป้ระกอบอาชีพ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เทศบาลนครตรัง

ประสบการณ์) ในสถานประกอบการ  -ประชาชนผูป้ระกอบอาชีพ  -วิทยาลยัการอาชีพ

ไดศ้ึกษาและเพิ่มวุฒิการ ตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ศึกษาสูงขึ้น

 - เพิ่มประสิทธิภาพของ

สถานประกอบการ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

29 โครงการหอ้งสมุด  -เพื่อจดัหอ้งสมุดศูนยก์ารเรียนรู้  - จดัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนใน -                  2,100,000                 -    - นกัเรียนและประชาชนมี  - สาํนกัการศึกษา

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ชุมชนสนบัสนุนใหน้กัเรียนและ โรงเรียนเทศบาลในสังกดัทั้ง 7 แหล่งเรียนรู้ที่ไดม้าตรฐาน  - งานโรงเรียน

ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้ โรงเรียน  -นกัเรียนและประชาชน  -โรงเรียนในสังกดั
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) มาตรฐาน ในทอ้งถิ่นไดร้ับการส่งเสริม เทศบาลนครตรัง

 - เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกดั การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมี

เทศบาลนครตรังมีหอ้งสมุด ICT ประสิทธิภาพและยกระดบั

ครบวงจรที่ไดม้าตรฐาน การศึกษาในชุมชน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

30 โครงการอุดหนุนการจดังาน  - เพื่อเขา้ร่วมในการจดังานชุมนุม  - เงินอุดหนุนใหก้บัเทศบาล 60,000                         -                   -    - ลูกเสือ/เนตรนารีไดเ้ขา้  - สาํนกัการศึกษา

ชุมนุมลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ที่รับเป็นเจา้ภาพในการจดังาน (เงินอุดหนุน) ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ  - งานโรงเรียน

 - เพื่อใหลู้กเสือ/เนตรนารีและ ชุมนุมลูกเสือทอ้งถิ่นไทย ทอ้งถิ่นไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั
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ผูก้าํกบัไดร้่วมถวายความจงรักภกัดี จาํนวน 3 หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท ประจาํปี 2554

และเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - ลูกเสือ/เนตรนารีไดร้ับ

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระชน- การพฒันาทกัษะความรู้ 

มายคุรบ 84 พรรษา ความสามารถและประสบ-

 - เพื่อใหลู้กเสือ/เนตรนารีและ การณ์เกี่ยวกบักิจการลูกเสือ

ผูก้าํกบัไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทอ้งถิ่นไทย

พฒันาความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ  - ลูกเสือ/เนตรนารีและ

เจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ผูก้าํกบัไดแ้สดงออกถึง

ทอ้งถิ่นไทย ความจงรักภกัดีและร่วม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

31 โครงการอบรมพบปะ  - เพื่อใหค้รูและผูป้กครองของ  -   ครู ผูป้กครองของแต่ละ 10,000         -              -              - ครูและผูป้กครองของแต่ละ  - สาํนกัการศึกษา

ผูป้กครองภาคเรียนที่ 2 แต่ละหอ้งเรียนมีการแลก หอ้งเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม (รายได้ หอ้งเรียนมีการแลก เปลี่ยน  - ศูนยพ์ฒันา

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เปลี่ยนเรียนรู้ในการพฒันาเดก็  -  ครูและผูป้กครองมีการร่วมมือ สถาน เรียนรู้ในการพฒันาเดก็ เดก็เลก็เทศบาล
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เทศบาลนครตรัง  - เพื่อการแกป้ัญหาที่ตรง แกไ้ขปัญหาในการพฒันาเดก็ ศึกษา)  - ครูและผูป้กครองไดร้่วม นครตรัง

จุดประสงค ์เป้าหมาย  -  เดก็มีพฒันาและพฤติกรรมที่ดี แกไ้ขปัญหาที่ตรงจุดประสงค์

เหมาะสมตามวยั  - เดก็มีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น

เหมาะสมตามวยั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

32 โครงการทศันศึกษา  - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก  - เดก็รับประสบการณ์ตรงจากการ 20,000         -              -              - เดก็มีประสบการณ์ตรงใน  - สาํนกัการศึกษา

การเรียนรู้นอกสถานที่ ประสบการณ์ตรงของเดก็จาก  เรียนรู้ดว้ยตนเอง (รายได้ การเรียนรู้จากชุมชนทอ้งถิ่น  - ศูนยพ์ฒันา

เดก็ปฐมวยั ชุมชนทอ้งถิ่น  - กิจการเรียนการสอนสอดคลอ้ง สถาน  - ศูนยฯ์ จดักิจกรรมที่สอด เดก็เลก็เทศบาล
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 - เพื่อการจดักิจกรรมที่สอดคลอ้ง กบัเป้าหมายในการพฒันาเดก็ ศึกษา) คลอ้งกบัหลกัสูตรและ นครตรัง

กบัหลกัสูตรและมาตรฐานการ  -  เดก็มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น มาตรฐานการศึกษา

 ศึกษา เหมาะสมตามวยั  - เดก็มีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น

 - เพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง อยา่งเหมาะสมตามวยั

4 ดา้น อยา่งเหมาะสมตามวยั  - เดก็เรียนรู้วฒันธรรม 

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็เรียนรู้ ประเพณีทอ้งถิ่น

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

33 โครงการอบรมส่งเสริม  - เพื่อใหพ้่อ แม่ มีความรู้เกี่ยว  - ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจ 6,000           -              -              - พ่อ แม่ มีความรู้เกี่ยวกบัการ  - สาํนกัการศึกษา

พฒันาการเดก็ปฐมวยั กบัการอบรมเลี้ยงดูและ ในการอบรมเลี้ยงดูและจดั (รายได้ อบรมเลี้ยงดูและพฒันาการ  - ศูนยพ์ฒันา

พฒันาการของเดก็ทั้ง 4 ดา้น กิจกรรมเพื่อพฒันาเดก็ สถาน ของเดก็ทั้ง 4 ดา้น เดก็เลก็เทศบาล
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 - เพื่อใหพ้่อแม่มีส่วนร่วม ศึกษา)  -  พ่อแม่ มีส่วนร่วมในการ นครตรัง

ในการพฒันาเดก็ไดอ้ยา่ง พฒันาเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม

เหมาะสม



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

34 โครงการจดันิทรรศการ  - เพื่อใหม้ีค่าใชจ้่ายในการจดัหา  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล 200,000       -              -              - ครูและบุคลากรศูนยฯ์   - สาํนกัการศึกษา

วิชาการศูนยพ์ฒันา วสัดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ นครตรังจดันิทรรศการทางวิชาการ (รายได้ ไดพ้ฒันาทกัษะทางวิชาการ  - ศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็เทศบาลนครตรัง เครื่องใช ้ฯลฯ สาํหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดบั สถาน อยา่งเตม็ศกัยภาพ มีการแลก เดก็เลก็เทศบาล
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จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ภาคใตแ้ละระดบัประเทศ ศึกษา) เปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทาง นครตรัง

เด่นของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ วิชาการจากประสบการณ์ตรง

เทศบาลนครตรัง  - ครูและศูนยฯ์ไดแ้สดง

 - เพื่อใหค้รูไดม้ีโอกาสแสดง ผลงานเด่นใหอ้งคก์ร 

ผลงานทางวิชาการ อื่น ๆ ไดร้ับทราบ

 -  เพื่อใหศู้นยฯ์ไดเ้ผยแพร่งาน

ทางวิชาการ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ 1.เพื่อขยายโอกาสการเขา้ถึงสาร 1.จดัใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และ 100,000 100,000 100,000 1.เดก็ เยาวชน และประชาชน  - สาํนกัการศึกษา

ICT ชุมชนเทศบาล สนเทศใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน อินเตอร์เน็ตสาํหรับเดก็ เยาวชน ในชุมชนไดเ้ขา้ถึงสื่อทางดา้น  - งานพฒันาสื่อฯ

นครตรัง 2.เพื่อเป็นแหล่งในการใหบ้ริการ และประชาชนในชุมชน เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 

ความรู้ข่าวสารในดา้นคอมพิวเตอร์ 2.จดัฝึกอบรมการใชง้านดา้น 2.เดก็ เยาวชน และประชาชนใน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) และเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ชุมชน ไดค้น้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล

3.เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมการจดั ใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และ หาความรู้ต่างๆ จากสื่อ

กิจกรรมดา้นการใชส้ื่อเทคโนโลยี ประชาชนในชุมชน จาํนวน เทคโนโลยขีองศูนยก์ารเรียนรู้

ของศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 5 รุ่น รุ่นละ 20 คน ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง

4.เพื่อคน้ควา้ขอ้มูล ต่อยอดความรู้ 3. เดก็ เยาวชน และประชาชนใน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชน  มีการต่อยอดความรู้ 

5.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

องคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 4. ไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ต่างๆ

และสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการ ของชุมชนในทอ้งถิ่น

ดาํรงชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาค  - เพื่อสร้างจิตสาํนึก  ความรู้  - บริหารจดัการและรวบรวม 10,000,000 5,000,000 5,000,000  - จงัหวดัตรังจะเป็นศูนย์  - สาํนกัการศึกษา

จงัหวดัตรัง ในการจดัการศึกษา ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันา ความรู้ดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การเรียนรู้เพื่อการพฒันา - งานการศึกษา

เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อยา่งย ัง่ยนืแก่ประชาชนใน จากเครือข่ายต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ อยา่งย ัง่ยนืภายใต้   นอกระบบ
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จงัหวดัตรังและในภูมิภาค  -  จดักิจกรรมอบรม/ประชุม/ เครือข่ายขององคก์าร

ใกลเ้คียง สัมมนา/ถ่ายทอดองคค์วามรู้ สหประชาชาติ

 - เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดั ใหทุ้กกลุ่มเป้าหมายในระบบ  - ประชาชนทุกเพศทุก

ตั้งและการจดักิจกรรมของ นอกระบบ วยัทุกสาขาอาชีพจะได้

ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  -  จดัการประชุมคณะอนุกรรม เรียนรู้เรื่องการพฒันา

 - เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของ การ / คณะกรรมการบริหาร อยา่งย ัง่ยนืผ่านกระบวน

หน่วยงานดา้นการศึกษาทั้งใน  -  จดัประชุมอบรม / ประชุมเชิง การดา้นศึกษา

ระบบและนอกระบบและ ปฏิบตัิการ / อบรมสัมมนาต่างๆ  - ประชาชนมีความรู้

นอกเครือข่ายที่มีกิจกรรมพฒันา  -  การประชุมนานาชาติร่วมกบั มีความตระหนกั มีจิต

อยา่งย ัง่ยนื ศูนย ์RCE  ทัว่โลก สาํนึกและมีส่วนร่วม

 - การทศันศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ใน  - เพื่อพฒันาพื้นที่ใหเ้กิดประโยชน์  -ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ 850,000,000               -                -    -เป็นตน้แบบโครงการระดบั

โ
 -สาํนกัการศึกษา

ภูมิภาคจงัหวดัตรังเพื่อการพฒันา ต่อประชาชนของเทศบาลนครตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 48,000 (งบเทศบาล ดา้น Ecological Approach -องคก์ารบริหาร

อยา่งย ัง่ยนื  -เป็นผูน้าํดา้นสิ่งแวดลอ้มระดบั ตารางเมตร รายละเอียดดงันี้ และ/หรือ  -พื้นที่สาํหรับการพกัผ่อน ส่วนจงัหวดัตรัง
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(โครงการที่เกินศกัยภาพ) นานาชาติ โดยนาํแนวคิดดา้นการ  - ปรับปรุงภูมิทศัน์ ขอรับเงิน การเรียนรู้การออกกาํลงักายของ  -หน่วยงานอื่นๆ

อนุรักษพ์ลงังานดา้นสิ่งแวดลอ้ม  -พื้นที่จอดรถยนตจ์กัรยานยนต์ อุดหนุน) ประชาชนในเขตเทศบาลนคร ทั้งในประเทศและ

ตลอดจนการนาํทรัพยากรที่มีอยู่ ทางเดินระดบัดินเดิม ทางจกัร ตรัง และนกัท่องเที่ยว ต่างประเทศ

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดตาม ยานและรถขนส่งดว้ยพลงังาน  -เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค

แนว Ecology สร้างมูลค่าเพิ่มและ สะอาด เอเซียประเทศไทย และ

เป็นตวัอยา่งใหป้ระชาชนในภาพรวม  -บริเวณพุทธมณฑล จงัหวดัตรัง

 -ศูนยอ์อกกาํลงักาย  -เพิ่มพื้นที่ใชง้านและเป็นการ

 -พื้นที่จดัแสดงสินคา้จดักิจกรรม บริหารจดัการอยา่งครบวงจร

 -หอ้งนํ้าสาธารณะ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 -อาคารศูนยป์ระชุมถ่ายทอด  -ลดงบประมาณค่าใชจ้่ายในการ

 เทคโนโลยี บริหารจดัการค่าสาธารณูปโภค

 -ศูนยใ์หบ้ริการท่องเที่ยว และเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เทศบาล
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 -หอชมทศันียภาพเมืองตรัง

 -อาคารเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

 -พื้นที่หอเกียรติยศ

 -พื้นที่แสดงและสาธิตการ

บริหารจดัการขยะ

 -พิพิธภณัฑ์

 -วสัดุตกแต่งประจาํหอ้งต่างๆ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์  - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้น ปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาลเดิม  30,000,000               -                -    - มีแหล่งเรียนรู้ทางดา้นระบบ  - สาํนกัการศึกษา

ระบบนิเวศน์วิทยา นิเวศน์ของคนพืชและสัตวใ์น กวา้งประมาณ 20.00 เมตร นิเวศน์วิทยาและศูนยว์ิจยัสัตว์

และศูนยว์ิจยัสัตวท์ะเล ประเทศไทยอยา่งเป็นระบบ ยาวประมาณ 40.00 เมตร เป็น ทะเลหายากในจงัหวดัตรัง
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หายาก จงัหวดัตรัง  - เพื่อศึกษา  สืบคน้สัตวท์ะเลหายาก พิพิธภณัฑร์ะบบนิเวศน์วิทยา  - มีแหล่งศึกษาหาความรู้

ในทอ้งถิ่น สาํหรับการอนุรักษ์ และศูนยว์ิจยัสัตวท์ะเลหายาก สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาและ

 หรือขยายพนัธุ์ ดงันี้ ประชาชนทัว่ไปเพิ่มขึ้น

 - เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  - งานปรับปรุงตกแต่งภายใน  - เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สาํหรับนกัเรียนนกัศึกษาและ  - งานจดัหาวสัดุครุภณัฑส์าํหรับ ในจงัหวดัตรัง

ประชาชนหรือนกัท่องเที่ยวทัว่ไป การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์

 - งานจดัทาํหอ้งวิจยัทดลอง

พร้อมจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์

การวิจยั

 - งานจดัทาํสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจดังานวนั  - เพื่อใหป้ระชาชนทุก  - จดักิจกรรม นิทรรศการอนัเกี่ยว 200,000        200,000       200,000         - ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 รัฐพิธีและวนัสาํคญัอื่น ๆ  หมู่เหล่านอ้มเกลา้นอ้ม  เนื่องในวนัรัฐพิธีและวนัสาํคญัเพื่อ  แสดงออกถึงความจงรักภกัดี  - งานธุรการ

 กระหม่อมระลึกถึงพระ  เป็นการแสดงความจงรักภกัดีและ  - ประชาชนมีศูนยร์วมแห่ง

 มหากรุณาธิคุณและแสดง  ดาํรงไวซ้ึ่งสถาบนัชาติ  ศาสนา  จิตใจและมีความรักสามคัคี

 ความจงรักภกัดี  ความ  พระมหากษตัริย ์เช่น วนัคลา้ยวนั  สร้างความสมานฉันทแ์ก่คน

 กตญัญูกตเวที  ในวนั  พระราชสมภพสมเดจ็พระศรีนคริน-  ในชาติ

 สาํคญัทางรัฐพิธี ทราบรมราชชนนี วนัเฉลิม พระชนม-  

 - เพื่อเทิดทูนและดาํรง พรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

 ไวซ้ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา 5 ธนัวามหาราช  วนัเฉลิมพระชนม-

 พระมหากษตัริย์ พรรษาสมเดจ็พระนางเจา้พระบรม-

ราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี

และวนัทอ้งถิ่นไทย  18 มีนาคม

 ของทุกปี และวนัสาํคญัอื่น ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2  โครงการเชิดชูบุคคล  - เพื่อเชิดชูเกียรติและ  - จดักิจกรรมทางศาสนา พิธีบวง 200,000        200,000       200,000         - ประชาชนชาวตรังไดร้ะลึก  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ที่ควรบูชา  รําลึกถึงคุณงามความดี  สรวง  พิธีถวายสักการะและจดั  ถึงผูม้ีพระคุณและไดแ้สดง  - งานธุรการ

 บุคคลซึ่งกระทาํคุณ  กิจกรรมอื่นในวนัสาํคญั ๆ ของ  ออกถงึความกตญัญูกตเวที
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 ประโยชน์แก่เมืองตรัง  ผูท้าํคุณประโยชน์แก่เมืองตรัง  - กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิด

 - เพื่อเผยแพร่เกียรติประวตัิ  เช่น วนัคลา้ยวนัอนิจกรรมของ  จิตสาํนึกในการประพฤติ

 ผลงานและผลงานของ  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  ปฏิบตัิเพื่อเป็นพลเมืองดีต่อ

 บุคคลที่ควรบูชาเพื่อให ้  (วนัที่ 10 เมษายน ของทุกปี)  สังคมและประเทศชาติ

อนุชนรุ่นหลงันาํไปเป็น  วนัสาํคญัอื่น ๆ

 แบบอยา่งในการปฏิบตัิ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการนครตรังร่วมใจ  - เพื่อเป็นการแสดงออก  - จดักิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 1,000,000     -               -                - เป็นการแสดงออกถึง  - สาํนกัการศึกษา

เทิดไทอ้งคร์าชนั ถึงความจงรักภกัดีและเป็น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 84 ความจงรักภกัดีแด่พระบาท  - งานการศึกษานอก

84 พรรษา การถวายพระพรพระบาท พรรษา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  ดงันี้ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เนื่อง ระบบ
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สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เนื่อง (1) กิจกรรมถวายพระพร ในวโรกาสมีพระชนมายุ

ในวโรกาสมีพระชนมายคุรบ (2) การแสดงนิทรรศการผลงานของ 84 พรรษา

84 พรรษา เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 - เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน (3) การจดัแสดงบนเวที แสง สี เสียง

ของเทศบาลและหน่วยงาน เฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรี

ที่เกี่ยวขอ้ง มหรสพต่าง ๆ 



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการกิจกรรมวนั  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็ไดม้อง  - จดักิจกรรมวนัไหวค้รูใหก้บั 10,000 10,000 10,000 - เดก็เลก็ของศูนยฯ์ ไดร้่วม  - สาํนกัการศึกษา

ไหวค้รูโรงเรียนและ เห็นถึงคุณค่าระหว่างความ นกัเรียนของโรงเรียนและ    กิจกรรมวนัไหวค้รู  - หน่วยศึกษานิเทศก์

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สาํคญัของครู ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดั    คิดเป็นร้อยละ  100  - ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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ในสังกดัเทศบาลนครตรัง  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็ไดม้ี เทศบาลนครตรัง ไดรู้้จกัพิธี ในสังกดัเทศบาล

ความรักและความผูกพนั รําลึกพระคุณครู ผูใ้หค้วามรู้ นครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) กบัครู และเป็นการปลูกฝัง มีคุณธรรม

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็รู้สึกมี อนัดีงามใหเ้กิดแก่เดก็

ความกตญัญูกตเวทีแด่ครูผู ้  - ตอ้งการใหน้กัเรียนไดแ้สดง

ใหค้วามรู้ ออกซึ่งความกตญัญูกตเวทีของ

ลูกศิษยท์ี่มีต่อครูบาอาจารย์



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการจดังานวนัครู  - เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญั  - ผูบ้ริหารพนกังานครู 150,000 150,000 150,000  - ครูมีความภาคภูมิใจ  - สาํนกัการศึกษา

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง ความเป็นครู และลูกจา้งปฏิบตัิการสอน ในตนเอง  - งานโรงเรียน

 - เพื่อใหเ้กิดความรัก เขา้ร่วมกิจกรรมงาน  - พนกังานครู
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) ความสามคัคี วนัครู จาํนวน 380 คน เทศบาลมีขวญัและ

 - เพื่อเป็นการนอ้ม ปีละ  1  ครั้ง กาํลงัใจในการ

รําลึกถึงพระคุณของครู ทาํงานและร่วมแรง

ร่วมใจกนัพฒันา

การศึกษาของ

เทศบาลใหม้ีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจดักิจกรรม  - เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  - นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 100,000 100,000 100,000  - นกัเรียนมี  - สาํนกัการศึกษา

ธนาคารความดีโรงเรียน จริยธรรมแก่นกัเรียน เทศบาลนครตรัง  จาํนวน คุณธรรม จริยธรรม  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง  - เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 5,000 คน ร่วมกิจกรรม  - นกัเรียนมี  - โรงเรียนในสังกดั
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ของนกัเรียน ธนาคารความดี บุคลิกภาพที่ดี เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อยกยอ่งเชิดชู  - จดัพิมพส์มุดบนัทึก  - นกัเรียนที่มีความ

นกัเรียนที่มีความ ธนาคารความดี  จาํนวน ประพฤติดีไดร้ับการ

ประพฤติดี 2,500 คน ยกยอ่งเชิดชู

 - จดันิทรรศการคนดี

ความรู้เกี่ยวกบัคุณธรรม

และจริยธรรมแก่

นกัเรียนในโรงเรียน

สังกดัเทศบาลนครตรัง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ  - เพื่อใหน้กัเรียนเฉลิม  - นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 150,000        150,000       150,000         - นกัเรียนไดแ้สดง  - สาํนกัการศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั พระเกียรติและแสดง เทศบาลนครตรัง  จาํนวน ออกซึ่งความจงรัก  - งานโรงเรียน

เทศบาลนครตรัง ความจงรักภกัดีต่อ 5,000 คน ร่วมกิจกรรม ภกัดีต่อสถาบนั  - โรงเรียนในสังกดั
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สถาบนัพระมหากษตัริย์ วนัพ่อแห่งชาติ  ปีละ 1 ครั้ง พระมหากษตัริย์ เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม  - นกัเรียนระลึกถึง

อนัดีงานของไทย พระคุณพ่อสาํนึก

ในการแสดงออกซึ่ง ในหนา้ที่ของตน

ความกตญัญูกตเวที ที่มีต่อพ่อ

 - เพื่อใหน้กัเรียนได้

สาํนึกบทบาทและ

หนา้ที่ของลูกที่ดี

ต่อพ่อ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจดักิจกรรม  - เพื่อเทิดพระเกียรติ  -  นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 150,000 150,000 150,000  - นกัเรียนไดแ้สดง  - สาํนกัการศึกษา

วนัแม่แห่งชาติสถานศึกษา สมเดจ็พระนางเจา้ เทศบาลนครตรัง  จาํนวน ออกซึ่งความจงรัก  - งานโรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง พระบรมราชินีนาถ 5,000 คน ร่วมกิจกรรม ภกัดีต่อสถาบนั  - โรงเรียนในสังกดั
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 - เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม วนัแม่แห่งชาติ  ปีละ 1 ครั้ง พระมหากษตัริย์ เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม) อนัดีงานของไทย  - นกัเรียนระลึกถึง

ในการแสดงออกซึ่ง พระคุณแม่สาํนึก

ความกตญัญูกตเวที ในหนา้ที่ของตน

 - เพื่อใหน้กัเรียนได้ ที่มีต่อแม่ผูใ้หก้าํเนิด

สาํนึกบทบาทและ

หนา้ที่ของลูกที่ดี

ต่อแม่



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการจดักิจกรรม  - เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ  - จดัเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - เดก็ และเยาวชนมีความรู้  - งานกิจการศาสนา

ส่งเสริมจริยธรรม ดา้นจริยธรรมแก่เดก็และ จริยธรรมและส่งเสริมความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเขา้ใจในหลกัธรรม  - สาํนกัการศึกษา

แก่เดก็และเยาวชน เยาวชน ประพฤตินกัเรียนโรงเรียนใน 50,000 50,000 50,000 คาํสอนของศาสนาที่ตน

145

 - เพื่อปลูกฝังคุณธรรม เขตเทศบาลนครตรัง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นบัถือ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) จริยธรรมแก่เดก็และ  - จดัอบรมพุทธิศึกษาและอิสลาม  - เดก็ และเยาวชนยดึมัน่

เยาวชน ศึกษาแก่เดก็และเยาวชนหลงัเวลา ในหลกัธรรมคาํสอนและ

 - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน เรียนหรือวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

สามารถนาํหลกัธรรม  - ส่งเดก็และเยาวชนสอบธรรม  - เดก็ และเยาวชนสามารถ

คาํสอนและปฏิบตัิ ศึกษากบัแม่กองธรรมสนาม ปฏิบตัิตามหลกัธรรมคาํสอน

ตามหลกัศาสนาได้ หลวง ของศาสนาที่ตนนบัถือ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการนนัทนาการ  - เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุด้  -จดักิจกรรมนนัทนาการ 50,000       50,000     50,000       -ผูสู้งอายไุดท้าํกิจกรรม  -กองสวสัดิการสังคม

สาํหรับผูสู้งอายุ ทาํกิจกรรมร่วมกนั สาํหรับผูสู้งอายใุนเขต ร่วมกนั  -งานสังคมสงเคราะห์

 - เพื่อสร้างความสามคัคีใน เทศบาลนครตรัง  โดยมีผูสู้ง  - สร้างความรักความ

กลุ่มผูสู้งอายุ อายเุขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ สามคัคีแก่กลุ่มผูสู้งอายุ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -เพื่อเชิดชูคุณงามความดีและ 50 คนอยา่งนอ้ย 12  ครั้ง/ปี  - ผูสู้งอายมุีขวญักาํลงัใจ

เลง็เห็นความสาํคญัของ มากยิง่ขึ้น

ผูสู้งอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการจดักิจกรรมดูนก  -เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นการ  -จดักิจกรรมเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็ดู 100,000      100,000   100,000     -ทาํใหเ้ดก็และเยาวชน  -กองสวสัดิการสังคม

เทศบาลนครตรัง ดูนกแก่เดก็ เยาวชนและ นกโดยใชอุ้ปกรณ์ชนิดต่างๆ  ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ  -งานพฒันาชุมชน

ประชาชนที่สนใจ พร้อมคู่มือในการศึกษา  เพื่อ เป็นพื้นฐานในการช่วยกนั
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 -เพื่อร่วมกนัอนุรักษพ์นัธุ์นก เป็นพื้นฐานความรู้ใหแ้ก่เดก็ อนุรักษน์กชนิดต่างๆในทอ้งถิ่น

 ชนิดต่างๆ ใหเ้ยาวชนรุ่นหลงั เยาวชนไดม้ีโอกาสศึกษา  -ทาํใหเ้ดก็เยาวชนเกิดพลงั

 -เพื่อเดก็ เยาวชนใชอุ้ปกรณ์ ถ่ายทอดในอนาคต โดยเปิด ขวญักาํลงัใจและประสบการณ์

การดูนกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โอกาสใหเ้ดก็เยาวชนออก ในการช่วยกนัอนุรักษน์กชนิด

 -เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชนมีโอกาส ศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ใหคู้่ทอ้งถิ่นสู่ลูกหลาน

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน ในพื้นที่จงัหวดัภาคใตจ้าํนวน ต่อไป

การศึกษาดูนกชนิดต่างๆ ใน 1 ครั้ง โดยมีเดก็เยาวชนเขา้  - ทาํใหน้กชนิดต่าง ๆ สามารถ

ทอ้งถิ่น ร่วมโครงการประมาณ 50 คน อาศยัและขยายพนัธ์ไดโ้ดย

ไม่ถูกรังแกจากมนุษย์



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการหิ้วชั้นกินสันทน์  -เพื่อฟื้นฟูการใชป้ระโยชน์  -จดัแข่งขนักีฬาแชร์บอลและ 16,000       16,000     16,000       -ประชาชนเห็น  -กองสวสัดิการสังคม

ฉันทน์อ้งพี่ ของชั้น (ปิ่นโต) กิจกรรมหิ้วชั้น จาํนวน 4  ครั้ง ความสาํคญัของการใช้  -งานพฒันาชุมชน

 -เพื่อใหชุ้มชนไดท้าํกิจกรรม มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมครั้งละ ประโยชน์ของปิ่นโต
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) ร่วมกนั 250 คน จาก 27  ชุมชน  -ชุมชนไดท้าํกิจกรรม

 -เพื่อร่วมกนัลดภาวะโลกร้อน โดยหมุนเวียนในแต่ละเขต ร่วมกนั มีความรักความ

 -เพื่อส่งเสริมความรัก ความ สามคัคีในหมู่คณะ

สามคัคีในชุมชน  -เป็นการส่งเสริมกิจกรรม

ลดภาวะโลกร้อน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการลานกีฬา  -เพื่อใหป้ระชาชนในเขต  -จดัซื้ออุปกรณ์กีฬามอบ 500,000      500,000   500,000     -ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา  -กองสวสัดิการสังคม

ตา้นยาเสพติด เทศบาลมีอุปกรณ์กีฬาในการ ชุมชนๆละ  8,000  บาท ในการออกกาํลงักาย  -งานพฒันาชุมชน

ออกกาํลงักาย จาํนวน  27  ชุมชน  -ประชาชนมีลานกีฬา  -ชุมชนทั้ง 27 ชุมชน
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมี  -จดัสร้างลานกีฬาในชุมชน ออกกาํลงักายในชุมชน

สถานที่ออกกาํลงักายในชุมชน จาํนวน  13  ชุมชน  ไดแ้ก่  -เยาวชน  ประชาชนมี

 -เพื่อส่งเสริมการออกกาํลงักาย ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด,วิเศษกุล, สุขภาพดี และห่างไกล

ในชุมชน ควนขนั,ตรอกปลา,ตน้สมอ, ยาเสพติด

 -เพื่อใหเ้ยาวชน  ประชาชน โป๊ะเซ้ง,หนองปรือ,ท่ากลาง,

ห่างไกลจากยาเสพติด สวนจนัทน์ฯ,ควนขนุน,

สรรพากร,บา้นโพธิ์,โคกขนั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการกีฬาเปตองเฉลิม  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็  - จดัการแข่งขนักีฬาเปตอง 70,000       70,000     70,000       - เทศบาลนครตรังได้  - กองสวสัดิการสังคม

พระเกียรติสมเดจ็พระศรี พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดบัชุมชน จาํนวน 1  ครั้ง แสดงออกถึงความจงรัก  - งานพฒันาชุมชน

นครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงสนบัสนุน  เผยแพร่ ภกัดีต่อสมเดจ็พระศรี
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กีฬาเปตองสู่เยาวชน ชุมชน นครินทราบรมราชชนนี

(เสนอโดยเวทีประชาคม) และประชาชน  - เยาวชน  ชุมชน 

 - เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ ประชาชนไดร้ับการ

เล่นกีฬาเปตองของเยาวชน ยกระดบัการเล่นกีฬา

และประชาชนสู่ระดบัมาตรฐาน เปตองสู่มาตรฐานสากล



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการประกวด - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ - จดัประกวดแอโรบิคด๊านซ์ จาํนวน 50,000 50,000 50,000 - เยาวชนและประชาชน - สาํนกัการศึกษา

แอโรบิคด๊านซ์เพื่อ ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย 1 ครั้ง ออกกาํลงักายแบบแอโรบิค - งานกิจกรรมเดก็

เยาวชนและประชาชน แบบแอโรบิคด๊านซ์ ด๊านซ์ เพิ่มมากขึ้น และเยาวชน
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- เพื่อส่งเสริมความสามคัคี - เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ในหมู่คณะ ออกกาํลงักายแบบแอโรบิค

- เพื่อใหเ้ดก็และประชาชน ด๊านซ์ และมีความรักความ

ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิด สามคัคีในหมู่คณะ

ประโยชน์



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการพฒันากีฬา  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชน  -จดัตั้งศูนยฝ์ึกมวยไทยจาํนวน4แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - มีศูนยก์ารเรียนรู้แม่ไมม้วยไทย - สาํนกัการศึกษา

มวยเทศบาลนครตรัง ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  -จดัการแข่งขนัมวยไทย ในสังกดัเทศบาลจาํนวน4แห่ง - งานกิจกรรมเดก็

 - เพื่อเป็นการอนุรักษเ์ผยแพร่  -ส่งนกักีฬามวยไทยเขา้ร่วมแข่งขนั  -เดก็และเยาวชนเขา้รับการฝึก และเยาวชน

152

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ใหศ้ิลปะแม่ไมม้วยไทยให้ ในระดบัต่างๆ อบรม มีความรู้ ความเขา้ใจและ

คงอยูส่ืบไป สามารถใชศ้ิลปะแม่ไมม้วยไทย

 - เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึก เพิ่มขึ้น

มวยไทยในระดบัสูงต่อไป  -นกักีฬามวยไทยในสังกดั

เทศบาลไดม้ีประสบการณ์

เพิ่มขึ้น



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจดักิจกรรม - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนได้ - จดักิจกรรมดนตรีและนนัทนาการ 640,000 640,000 640,000 - มีเดก็ เยาวชน และ - สาํนกัการศึกษา

ศูนยเ์ยาวชนเทศบาล ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ในสวนสาธารณะ ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม - งานกิจกรรมเดก็

นครตรัง - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และ - จดัฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาและ ดนตรี และนนัทนาการ และเยาวชน
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เยาวชนไดม้ีกิจกรรมแสดง นนัทนาการ หลงัเลิกเรียนระหว่าง ครั้งละ 1,000 คน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ออกที่เหมาะสมตามเพศตามวยั ปิดภาคเรียนและวนัหยดุ - มีเดก็และเยาวชน เขา้รับ

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และ เสาร์ - อาทิตย์ การฝึกอบรมหลงัเลิกเรียน

เยาวชนไดรู้้จกัการเป็นผูน้าํ - จดักิจกรรมการแข่งขนั ระหว่างปิดภาคเรียน และ

และทาํงานเป็นทีม การประกวด ฯลฯ ของกลุ่มสมาชิก วนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์

 -เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดม้ี ศูนยเ์ยาวชน จาํนวน 500 คน

กิจกรรมร่วมกนั - ส่งนกักีฬาศูนยเ์ยาวชนเขา้ร่วม - มีสมาชิกศูนยเ์ยาวชนเขา้

 -เพื่อจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การแข่งขนัในระดบัต่างๆ ร่วมการประกวดและ

ต่อตวัเองและสังคม แข่งขนักิจกรรมต่างๆ

 -จดักิจกรรมโดยการเขา้ค่าย
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     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 -จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการให้  - นาํเดก็และเยาวชนเขา้ค่ายฯ  -มีสมาชิกศูนยเ์ยาวชนเขา้ร่วม - สาํนกัการศึกษา

ความรู้แก่ผูร้ับผิดชอบ จาํนวน 1 ครั้ง จาํนวน 40 คน การประกวดและแข่งขนักิจกรรม - งานกิจกรรมเดก็

ศูนยเ์ยาวชนฯ  -จดักิจกรรมส่งเสริมการออก ต่างๆ จาํนวน 1,000 คน และเยาวชน
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กาํลงักายของเยาวชนประชาชน  -นกักีฬาศูนยเ์ยาวชนไดเ้ขา้ร่วม

ในสนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ การแข่งขนักีฬาเพิ่มขึ้น

 -เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมมีโอกาสไดแ้สดงออก

ในทางที่เหมาะสมและ

สามารถปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นได้
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     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการแข่งขนักีฬา - ส่งเสริมสนบัสนุนการเล่น - มีนกักีฬาตวัแทนนกัเรียน 3,156,000 3,156,000 3,156,000 - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง - สาํนกัการศึกษา

นกัเรียนองคก์ร กีฬาของนกัเรียนในโรงเรียน เทศบาลนครตรังเขา้ร่วมการแข่งขนั มีความรู้ความสามารถ ดา้น - งานกีฬาและ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สังกดัเทศบาล - ส่งทีมนกักีฬาตวัแทนเทศบาล กีฬาประเภทต่าง ๆ นนัทนาการ
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- ส่งเสริมความรู้ความสามารถ นครตรัง ไปร่วมแข่งขนักบัการ - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง

ดา้นกีฬาของนกัเรียนในสังกดั แข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร มีการพฒันาการเล่นกีฬาอยา่ง

เทศบาลนครตรัง ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดบัภาค ถูกตอ้งและมาตรฐานสากล

- เพื่อเป็นการจดัหาวสัดุ โดยมีนกักีฬาประมาณ 180 คน - วสัดุปุกรณ์มีเพียงพอและ

อุปกรณ์กีฬา ที่เหมาะสมใน ครูและเจา้หนา้ที่ประมาณ 60 คน เหมาะสมกบัความตอ้งการ

การฝึกซ้อมและแข่งขนัที่ - ส่งทีมนกักีฬาตวัแทนเทศบาล - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง

เหมาะสม นครตรัง ไปร่วมแข่งขนักบัการ มีการพฒันาการกีฬาที่ดี

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ แข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร - คณะครู นกัเรียนในสังกดั

นกัเรียนในสงักดัเทศบาล ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดบัประเทศ มีความรัก ความสามคัคี 

นครตรัง โดยมีนกักีฬาประมาณ 120 คน ในหมู่คณะ
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     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

- สร้างความสามคัคีในหมู่ ครูและเจา้หนา้ที่ประมาณ 35 คน - เทศบาลนครตรัง มีนกักีฬา

คณะ ครู/นกัเรียน ในสังกดั - จดัการแข่งขนัในกีฬาสีภายใน ตวัแทนนกัเรียนที่มีศกัยภาพ

เทศบาลนครตรัง โรงเรียนสังกดัเทศบาล จาํนวน 7 เขา้แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ
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- คกัเลือกนกักีฬาตวัแทน โรง จาํนวน 1 ครั้ง

นกัเรียนในสังกดัเทศบาล - จดัแข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาล

นครตรัง เจา้ร่วมการแข่งขนั นครตรัง มีครู นกัเรียนและ

ในระดบัต่าง ๆ ประชาชนร่วมกิจกรรม จาํนวน

20,000 คน จาํนวน 1 ครั้ง

- นกัเรียนตวัแทนนกัเรียนเทศบาล

นครตรังเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ระดบัต่างๆ จาํนวน 200 คน

ครูและเจา้หนา้ที่ประมาณ 35 คน
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     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

10 โครงการแข่งขนักีฬา - เพื่อสนองนโยบายของกรม - เป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬา 7,000,000 -          -           - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง - สาํนกัการศึกษา

นกัเรียนองคก์ร ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้ง นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้ง (งบเทศบาล) มีความรู้ความสามารถ ดา้น - งานกีฬาและ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ถิ่น กระทวงมหาดไทย และ ถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคดัเลือก 4,000,000 กีฬาประเภทต่าง ๆ นนัทนาการ

157

รอบคดัเลือก ระดบั สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ระดบัภาคใต ้จาํนวน 1 ครั้ง (เงินอุดหนุน - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง

ภาคใต ้ครั้งที่ 29 - เพื่อเสริมสร้างใหน้กัเรียน - จดัการแข่งกีฬา 9 ชนิด คือ จากกรมฯ) มีการพฒันาการเล่นกีฬาอยา่ง

ประจาํปี 2554 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ฟุตบอลชาย วอลเลยบ์อล เปตอง 1,000,000 ถูกตอ้งและมาตรฐานสากล

"นครตรังเกมส์" มีความสามคัคี สมานฉันท์ ฟุตซอลชาย ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส (เงินฝากจาก - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง

และระเบียบวินยั กรีฑา วอลเลยบ์อลชายหาด สันนิบาต) มีการพฒันาการกีฬาที่ดี

- เพื่อคดัเลือกนกักีฬาเป็นตวั แบดมินตนั และกีฬาสาธิต 6 ชนิด - คณะครู นกัเรียนในสังกดัมี

แทนทีมภาคใต ้ไปเขา้ร่วมแข่งขนั คือ ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลหญิง ความรักความสามคัคีในหมู่คณะ

กีฬานกัเรียนองคก์รปกครอง หมากรุกไทย หมากฮอส ว่ายนํ้า - เทศบาลนครตรัง มีนกักีฬา

ส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย มวยไทยสมคัรเล่น ตวัแทนนกัเรียนที่มีศกัยภาพ

รอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศ เขา้แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ
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     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

11 โครงการจดัการแข่งขนั - เป็นการส่งเสริมสนบัสนุน - จดัการแข่งขนัฟุตบอล จาํนวน 200,000 200,000 200,000 - เป็นการพฒันาใหก้ีฬา - สาํนกัการศึกษา

ฟุตบอลงานประเพณี การพฒันากีฬาฟุตบอลใหม้ี 1 ครั้ง ฟุตบอลมีมาตรฐานสูงขึ้น - งานกีฬาและ

สงกรานต์ มาตรฐานสากล - เดก็ เยาวชน และประชาชน นนัทนาการ

158

- เป็นการส่งเสริมสนบัสนุน สนใจเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ใหเ้ดก็ เยาวชน และ - เดก็ เยาวชน และประชาชน

ประชาชนมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา มีนํ้าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ

รู้อภยั



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

12 โครงการแข่งขนักีฬา - ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ - ส่งทีมกีฬาเทศบาลเขา้ร่วมการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ทีมกีฬาเทศบาลมีศกัยภาพ - สาํนกัการศึกษา

เยาวชนและประชาชน แข่งขนัและส่งทีมกีฬาเขา้ แข่งขนัในระดบัต่างๆ ในการเล่นกีฬาสูงขึ้น - งานกีฬาและ

ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชน - จดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ - เยาวชนและประชาชนได้ นนัทนาการ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประชาชน เช่น ฟุตบอล ว่ายนํ้า เทนนิส พฒันาคุณภาพชีวิตและใช้

- เพื่อเป็นการพฒันาและยก วอลเลยบ์อล เปตอง เทควนัโด เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ระดบัมาตรฐานการกีฬาของ ฯลฯ ตนเองและสังคม

เยาวชนและประชาชน - เป็นการสร้างนกักีฬาสู่การ

เป็นนกักีฬาอาชีพ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

13 โครงการจดัเทศกาล - เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ - จดัการสาธิตการทาํว่าวและการ 130,000 130,000 130,000 - เดก็ เยาวชน และประชาชน - สาํนกัการศึกษา

แข่งขนัว่าวไทย ละเล่นพื้นบา้นของไทย แข่งขนัว่าวใหก้บัโรงเรียนโดยมี ที่เขา้ร่วมประเพณีเล่นว่าวได้ - งานกีฬาและ

- เพื่อใหน้กัเรียน เยาวชนและ โรงเรียนส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ทราบถึงประเพณีและ นนัทนาการ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประชาชนไดม้ีโอกาสเขา้ร่วม ประมาณ 30 ทีม วฒันธรรมการเล่นว่าวซึ่ง

การชม การสาธิตทาํว่าว การ - จดัการแข่งขนัว่าวใหก้บัเยาวชน เป็นประเพณีพื้นบา้นมากขึ้น

แข่งขนัว่าว โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 200 คน - เดก็ เยาวชน และประชาชน

- จดัการแข่งขนัว่าวใหก้บั ไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนั

ประชาชนทัว่ไป มีผูเ้ขา้ร่วม ว่าว เป็นการส่งเสริมการออก

ประมาณ 300 คน กาํลงักาย



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

14 โครงการจดัการแข่งขนั - เพื่อส่งเสริมการออกกาํลงักาย - จดัแข่งขนัวิ่งมินิ - ฮาร์ฟมาราธอน 200,000 200,000 200,000 - มีเยาวชนและประชาชนเขา้ - สาํนกัการศึกษา

เทศบาลนครตรัง ของเยาวชนและประชาชน จาํนวน 1 ครั้ง แข่งขนัวิ่งครั้งละ 1,000 คน - งานกีฬาและ

มินิ - ฮาร์ฟมาราธอน ดว้ยการวิ่ง - จดัการแข่งขนั 3 ประเภท จาํนวน - มีเยาวชนและประชาชน นนัทนาการ
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- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ 31 รุ่น รวมทั้งชายและหญิง ออกกาํลงักายเพิ่มมากขึ้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประสบการณ์ในหมู่คณะ

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

และการออกาํลงักายอยา่ง

ต่อเนื่อง



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้  -เพื่อใหผู้น้าํชุมชนมีความรู้  -จดัอบรมใหค้วามรู้ในการใช้ -           50,000      50,000      -ผูน้าํชุมชนมีความรู้  -กองสวสัดิการสังคม

การใชค้อมพิวเตอร์ ความเขา้ใจในการใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องตน้แก่ผูน้าํ ความเขา้ใจในการใช้  -งานพฒันาชุมชน

เบื้องตน้แก่ผูน้าํชุมชน คอมพิวเตอร์ ชุมชน  จาํนวน  60  คน  คอมพิวเตอร์เบื้องตน้

 -ผูน้าํชุมชนสามารถใช้ จาํนวน  3 วนั  -ผูน้าํชุมชนสามารถนาํ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ได้ ความรู้จากการอบรม

 -เพื่อพฒันาศกัยภาพผูน้าํ นาํไปใชใ้นการดาํเนิน

องคก์รชุมชน กิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการฝึกอบรม/  -เพื่อสร้างองคก์รสตรีใหเ้กิด  -จดัใหม้ีการฝึกอบรม/สัมมนา/ 600,000    600,000    600,000    -มีกลุ่มสตรีที่มีความ  -กองสวสัดิการสังคม

สัมมนา/เชิงปฏิบตัิการ/ เครือข่ายสู่การพฒันาเขม้แขง็ เชิงปฏิบตัิการเพื่อถ่ายทอด เขม้แขง็ 27 ชุมชน มี  -งานพฒันาชุมชน

กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาล และยัง่ยนืในการพฒันาชุมชน ความรู้แก่สตรีทุกดา้นตาม สมาชิกรวมทั้งสิ้น 
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นครตรัง และทอ้งถิ่น ความตอ้งการอยา่งนอ้ยปีละ  ประมาณ 2,000  คน

 -เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพผูน้าํ 100  คน  รวมทั้งทศันศึกษา  -สร้างเครือข่ายองคก์ร

(เสนอโดยเวทีประชาคม) และสมาชิกสตรี ดูงาน สตรีระดบัเทศบาล 

 -เพื่อสร้างความรัก ความ จาํนวน 1 คณะ

สามคัคีในหมู่คณะ  -แกนนาํสตรีและสมาชิก

 -เพื่อใหส้ตรีมีกิจกรรมต่างๆ ที่ มีความรู้ เกิดทกัษะ

สามารถสอดรับนโยบายของ เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง

เทศบาลและของภาครัฐ  -สร้างสานสายใยรัก 

ความรัก ความสามคัคีใน

หมู่คณะ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการฝึกอบรมผูน้าํ  -เพื่อพฒันาขีดความสามารถ  -จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ 500,000    500,000    500,000    -ผูน้าํชุมชนทั้ง 27  -กองสวสัดิการสังคม

องคก์รชุมชน/ ของผูน้าํชุมชน กรรมการชุมชน  ผูน้าํองคก์ร ชุมชนมีความรู้ความ  -งานพฒันาชุมชน

คณะกรรมการชุมชน/  -เพื่อใหอ้งคก์รผูน้าํชุมชน ชุมชน  กลุ่มต่างๆ  ทั้ง  27 เขา้ใจบทบาทหนา้ที่มาก
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กลุ่มต่างๆ ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ของ ชุมชน  พร้อมดว้ยการทศัน ยิง่ขึ้น

ตนเอง ศึกษาดูงาน จาํนวนอยา่งนอ้ย   -ผูน้าํชุมชนมีความรู้/เกิด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -เพื่อเสริมสร้างองคก์รผูน้าํ 1  ครั้ง ทกัษะประสบการณ์จาก

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ การศึกษาดูงานเพื่อมา

 -เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้าํ พฒันาชุมชนของตนเอง

องคก์รชุมชนใหส้ามารถเป็น ไปสู่ความเขม้แขง็ยิง่ขึ้น

แกนนาํในการขบัเคลื่อน  -ผูน้าํองคก์รชุมชนมี

กระบวนการพฒันาชุมชน วิสัยทศัน์ที่กา้วไกลขึ้น



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการพฒันาศกัยภาพ  -เพื่อคน้หาแกนนาํระดบัชุมชน  - แกนนาํเพิ่มขึ้นจากเดิม -           500,000    500,000    -มีแกนนาํระดบัชุมชน  -กองสวสัดิการสังคม

แกนนาํเครือข่ายศูนย์ เพิ่มขึ้น  100  คน  จาก 100  คน ของเทศบาลนครตรังทุก  -งานพฒันาชุมชน

ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อ องคก์รต่างๆ  ของชุมชน ชุมชนในอตัราส่วน  1
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เอาชนะยาเสพติด  -เพื่อจดัระบบการป้องกนัและ ต่อ 50 ของประชากร

เทศบาลนครตรัง แกไ้ขปัญหายาเสพติดของ ชุมชน

เทศบาลนครตรังใหม้ี  -มีระบบการป้องกนัและ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น แกไ้ขปัญหายาเสพติด

 -เพื่อจดัระบบการเฝ้าระวงั ของเทศบาลนครตรังที่

ยาเสพติดของเทศบาลนครตรัง ชดัเจนสามารถยนืยนั

ใหค้ลุมพื้นที่ทุกชุมชนและมี ขอ้มูลไดทุ้กชุมชน

ประสิทธิภาพ  -มีครอบครัวสีขาวเกิดขึ้น  

 -เพื่อจดัระบบของชุมชนให้ 10  ครัวเรือน

ปลอดยาเสพติดและเป็นพื้นที่



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

ครอบครัวสีขาว  -กองสวสัดิการสังคม

 -เพื่อแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ  -งานพฒันาชุมชน

ของแต่ละชุมชนใหม้ีขนาด
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เลก็ลง  สามารถควบคุมได้

 -เพื่อสามารถ เกบ็ขอ้มูล

ครอบครัวผูป้่วยที่ติดยาและ

ควบคุมเพื่อปรับสภาพเป็น

ครอบครัวสีขาวใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย  

10 %  ของครอบครัว

ผูเ้สพยา



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการอุดหนุนการ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อใหผู้น้าํ  -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ 25,000      -           -            -ผูน้าํชุมชนมีความรู้เป็น  -กองสวสัดิการสังคม

พฒันาศกัยภาพ ชุมชนเป็นแกนหลกัในการ จดัทาํแผนชุมชน  สวสัดิการ (เงินอุดหนุน) แกนหลกัในการจดัการ  -งานพฒันาชุมชน

นกัจดัการชุมชน จดัการชุมชน ชุมชน  และจดัทาํขอ้มูลต่างๆ ชุมชน

167

 -เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ แก่ผูน้าํชุมชนกลุ่มเป้าหมาย   -ผูน้าํชุมชนมีความ

ใหก้บัผูน้าํชุมชนในการจดัการ จาํนวน  10  คน เขม้แขง็ในการจดัการ

พฒันาชุมชน พฒันาชุมชน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการส่งเสริมและ -เพื่อใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข -จดัอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. ที่ยงัคง 900,000 900,000 900,000 -อาสาสมคัรสาธารณสุขเขต -กองสาธารณสุข

พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร สิ่งแวดลอ้มและอื่นๆ แก่ อสม.ที่คง ปฏิบตัิงานสาธารณสุขมูลฐานใน เมือง (อสม.) มีความรู้ดา้น และสิ่งแวดลอ้ม

สาธารณสุขเขตเมือง ปฏิบตัิงานในชุมชน ชุมชน (อสม.เก่า) จาํนวน ประมาณ สาธารณสุขและดา้นอื่นๆที่ -งานแผนงาน
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(อสม.) -เพื่อให ้อสม. ไดแ้ลกเปลี่ยนประสบ 160 คน เกี่ยวขอ้งซึ่งสามารถนาํไปใช้ สาธารณสุข

การณ์กบั อสม. เขตเมืองอื่นๆ ทั้งใน -จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบตัิงานสาธารณสุข

(เสนอโดยเวทีประชาคม) จงัหวดัและต่างจงัหวดั โดยนาํ อสม. ศึกษางานในเขตเมือง มูลฐานในชุมชนไดอ้ยา่งมี

-เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่อาสา อื่นๆ ในต่างจงัหวดั ประสิทธิภาพ

สมคัรสาธารณสุขที่เสียสละปฏิบตัิงาน -ประกวดอาสาสมคัรฯเขตเมือง -อาสาสมคัรสาธารณสุข

ใหแ้ก่ส่วนรวมดว้ยความตั้งใจจริง (อสม.) เทศบาลนครตรังดีเด่น (อสม.) เทศบาลนครตรัง 

ประจาํปี อนัดบั 1 , 2 และ 3 มีขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบตัิ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการฝึกอบรม  - เพื่อใหส้มาชิก  อปพร. มีโอกาส  -จดัอบรมสมาชิก  อปพร. 600,000 -           -            -สมาชิกมีความกระตือ  -สาํนกัปลดัเทศบาล

ทบทวนอาสาสมคัร ทบทวนความรู้เดิม และเรียนรู้ในเรื่อง  -เพื่อเป็นกาํลงัเสริมของเจา้ รือร้นและขีดความ  -งานป้องกนัและ

ป้องกนัภยัฝ่ายพล ใหม่ๆ เกี่ยวกบัการป้องกนัภยั หนา้ที่ป้องกนัฯ ในการออก สามารถที่ช่วยในการ บรรเทาสาธารณภยั
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เรือนเทศบาลนครตรัง ฝ่ายพลเรือน ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด บริหารจดัการสาธารณ

 - เพื่อใหม้ีการรวมตวัและการดาํเนิน เหตุสาธารณภยัขึ้น ภยัเพิ่มมากขึ้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม) กิจกรรมของสมาชิก  อปพร.  -จดัอบรม  จาํนวน  50  คน  -องคก์รปกครองส่วน

 -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร เป็นเวลา  3  วนัตามหลกัสูตร ทอ้งถิ่นมีเครือข่าย

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการป้องกนั และทศันศึกษาดูงาน อาสาสมคัรภาคประชา

และบรรเทาสาธารณภยั ชนที่เขม็แขง็

 -ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการอบรมให้  -เพื่อใหน้กัเรียนในเขตเทศบาล  -จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้การ 100,000 100,000 100,000  -นกัเรียนที่ผ่านการฝึก  -สาํนกัปลดัเทศบาล

ความรู้เกี่ยวกบัอคัคีภยั นครตรัง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ อบรม สามารถมีความรู้  -งานป้องกนัและ

เบื้องตน้ การป้องกนัภยัเบื้องตน้และระงบั ภยัเบื้องตน้  ใหก้บันกัเรียน ความเขา้ใจเกี่ยวกบั บรรเทาสาธารณภยั
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อคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ในเขตเทศบาลนครตรัง อคัคีภยัเบื้องตน้  และ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -สามารถลดการเกิดความสูญเสีย  -จดัอบรมใหก้บันกัเรียนชั้น สามารถนาํความรู้ไป

ทรัพยส์ินไดอ้ยา่งทนัท่วงที ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถ่ายทอดแก่บุคคลภาย

ในครอบครัวและผูอ้ื่น

 ได้

 -สามารถช่วยเหลือ

ตนเองและผูอ้ื่นได้

ถูกตอ้งตามหลกัวิชา

การ



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการอบรม 1. อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั  -พนกังานเทศบาล  ลูกจา้ง 10,000 -           -           1.มีจิตสาํนึกและมีอุดม  -สาํนกัปลดัเทศบาล

"อาสาสมคัรปกป้อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจาํ  พนกังานจา้งฯ 2 รุ่นๆ การณ์ในการทาํงาน  -งานป้องกนัและ

สถาบนั (อสป.) อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ละ 100 คน รวม 200 คน 2.รู้และทาํหนา้ที่ อสป. บรรเทาสาธารณภยั
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สามคัคี การเรียนรู้ตามรอยพระยคุลบาท ไดถู้กตอ้ง

2. อบรมบทบาทและหนา้ที่อาสาสมคัร 3.ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนั

ป้องกนัสถาบนั (อสป.) อยา่งมีความสุขพึ่งพา

3. เพื่อเผยแพร่หลกัปรัชญา ตนเองไดต้ามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อสร้างจิตอาสาใหก้บัพนกังาน

เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งฯ

ใหม้ีความสมคัรสมานสามคัคี



 

1.ยทุธศาสตร์  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

     1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

10 โครงการจดัตั้ง 1. เพื่อใหม้ีอาสาสมคัรตาํรวจบา้น  - อบรมอาสาสมคัรตาํรวจบา้น 500,000 500,000 500,000 1. มีอาสาสมคัรตาํรวจบา้น  -สาํนกัปลดัเทศบาล

อาสาสมคัรตาํรวจบา้น ชุมชนเทศบาลนครตรัง จงัหวดัตรังที่มี ชุมชนเทศบาลนครตรัง ชุมชนเทศบาลนครตรัง ช่วย  -งานป้องกนัและ

ชุมชนเทศบาลนครตรัง ความรู้และทกัษะ สามารถออกปฏิบตัิ จาํนวน  270  คน เหลือกิจกรรมต่างๆ ในเขต บรรเทาสาธารณภยั
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จงัหวดัตรัง งานร่วมกบัเจา้หนา้ที่ตาํรวจในการ ชุมชนเทศบาลนครตรัง

สอดส่องดูแลปกป้อง คุม้ครองเดก็และ 2. ประชาชน เดก็และเยาวชน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทาํผิด ในเขตชุมชนไดร้ับการเฝ้า

เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดและปัญหา ระวงัในการดูแลความปลอดภยั 

อาชญากรรมในชุมชนเทศบาลนครตรัง ในชีวิตและทรัพยส์ิน

2. เพื่อใหอ้าสาสมคัรตาํรวจบา้นมีส่วน 3. เป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัภยั

ร่วมเป็นสรรพกาํลงัในการปฏิบตัิงาน ปัญหาอาชญากรรมและยา-

ช่วยเหลือดูแลความเป็นอยูข่องประชา- เสพติดทาํใหส้ังคมเกิดความ

ชนในชุมชนร่วมกบัเจา้หนา้ที่ตาํรวจ สงบสุข



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์  -  เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมีความรู้  -คณะครู นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 90,000 90,000 90,000  -  รณรงคป์้องกนัยาเสพติด  - สาํนกัการศึกษา

ป้องกนัยาเสพติด และรู้ถึงโทษของยาเสพติด เทศบาลนครตรัง จาํนวน 3,000 คน โดยการจดักิจกรรมแก่  - งานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกดั  -  เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนรู้จกั ร่วมกิจกรรมรณรงคป์้องกนัยาเสพติด นกัเรียนสังกดั  - โรงเรียนใน

เทศบาลนครตรัง ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  -นกัเรียนแกนนาํต่อตา้นยาเสพติด เทศบาลนครตรัง สังกดั

 -  จดัอบรมการรณรงคป์้องกนัยาเสพติด เขา้รับการอบรม จาํนวน100คน เทศบาลนครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -  จดัทศันศึกษานอกสถานที่ต่างจงัหวดั

 -  จดัแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดของ

ผูบ้ริหาร  พนกังานครู  ผูป้กครอง

นกัเรียน  ฯลฯ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

173



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2 โครงการอาหาร 1.เพื่อใหเ้ดก็เลก็,นกัเรียน    - เพื่อจดัซื้อนมใหก้บัเดก็เลก็, นกัเรียน 14,000,000       14,000,000      14,000,000      1.  เดก็เลก็ , นกัเรียนระดบัชั้น สาํนกัการศึกษา

เสริม (นม)    ไดด้ื่มนมตลอดปีการศึกษา     ในสังกดัดงันี้ (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ นกัเรียนระดบัอนุบาล - งานโรงเรียน

2.เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน   - สาํหรับศพด.วดัคลองนํ้าเจ็ด , ศพด.วดัควน สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้ับ
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   และเดก็เลก็ มีสุขภาพ      วิเศษ และศพด.เทศบาลนครตรัง จาํนวน งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ) อาหารเสริม(นม) ดื่มทุกวนั

   ร่างกายแขง็แรงและ      280 วนั ครบทุกคน

  มีการเจริญเติบโต  - โรงเรียนอนุบาลตรัง จาํนวน 260 วนั 2. นกัเรียนมีสุขภาพอนามยั

   ตามวยัที่เหมาะสม     (ระดบัอนุบาล-ป.6) สมบูรณ์แขง็แรง

 - โรงเรียนวดัควนวิเศษ จาํนวน 260 วนั

    (ระดบัอนุบาล-ป.6)

 - โรงเรียนเทศบาลในสังกดัทั้ง 7 โรงเรียน

โรงเรียนละ 260 วนั (ระดบัอนุบาล-ป.6)

 - โรงเรียนเทศบาลในสังกดัจาํนวน3 โรงเรียน 1,200,000     1,200,000     1,200,000    

    โรงเรียนละ 260 วนั (ระดบัม.1-ม.3) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3 โครงการอุดหนุน  -เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน 1. จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัสาํหรับ 7,700,000     7,700,000     7,700,000     -นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั สาํนกัการศึกษา

อาหารกลางวนั และเดก็เลก็ไดม้ีอาหาร      โรงเรียนอนุบาลตรัง ระดบัอนุบาลถึงป.6  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) สาํนกังานคณะกรรมการ งานโรงเรียน

สาํหรับโรงเรียนใน กลางวนัรับประทานทุกวนั 2. จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัสาํหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
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สังกดัสาํนกังานคณะ-  -เพื่อใหน้กัเรียนและ    โรงเรียนวดัควนวิเศษ ระดบัอนุบาลถึงป.6 และเดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันา

กรรมการการศึกษา เดก็เลก็มีสุขภาพอนามยั 3. จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั สาํหรับ เดก็เลก็ (กรมการศาสนา)

ขั้นพื้นฐานและศูนย์ สมบูรณ์แขง็แรง     เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัคลองนํ้าเจ็ด มีภาวะโภชนาการที่ดีร่างกาย

พฒันาเดก็เลก็ สมบูรณ์แขง็แรงทุกคน

(กรมการศาสนา)



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4 โครงการโรงเรียน 1. เพื่อส่งเสริมเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหา 1. นกัเรียนโรงเรียนในพื้นที่ 200,000 240,000 240,000 1. นกัเรียนไดร้ับการ  -กองสาธารณสุข

ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพเดก็วยัเรียนเพื่อใหเ้ดก็มี รับผิดชอบของศูนยบ์ริการ บริการอนามยัโรงเรียน และสิ่งแวดลอ้ม

พลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง สาธารณสุขเทศบาลไดร้ับ ครบทุกกิจกรรม  -งานศูนยบ์ริการ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) 2. เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการดูแล บริการตรวจสุขภาพร่างกาย 2. นกัเรียนที่มีปัญหา สาธารณสุข 

สุขภาพตนเองตลอกจนกระตุน้ผูป้กครอง เบื้องตน้  สายตา  การคดักรอง สุขภาพไดร้ับการรักษา 1,2,3

ใหเ้ห็นความสาํคญัและสนใจภาวะ ภาวะโลหิตจางและธาลสัซีเมีย แกไ้ขส่งผลใหน้กัเรียน

สุขภาพของบุตรหลานวยัเรียน ไม่ตํ่ากว่า  95% มีสุขภาพแขง็แรง มีความ

3. เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนที่มีภาวะ 2. นกัเรียนที่พบปัญหาสุขภาพ พร้อมในการพฒันา

โภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ ไดร้ับการแกไ้ข  100% ศกัยภาพทางการศึกษา

4. เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนที่มีความผิด นร.ป.1 และ ป.6  ไดร้ับวคัซีน ไดต้ามวยั

ปกติทางสายตาแก่นกัเรียนโรงเรียน ขั้นพื้นฐานตามเกณฑท์ี่กาํหนด

สังกดัเทศบาล ร้อยละ 100



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

5 โครงการส่งเสริม 1. เพื่อใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยั 1.จดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ ยา 250,000 250,000 250,000 1. อสม.สามารถใหบ้ริการ  -กองสาธารณสุข

การสร้างสุขภาพ เบื้องตน้แก่ประชาชนในชุมชน  และเวชภณัฑใ์หแ้ก่ ศสมช. สาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน และสิ่งแวดลอ้ม

ในชุมชน 2. เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานใน ในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน  -งานศูนยบ์ริการ
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ศูนยบ์ริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 2. พฒันา/เสริมสร้าง อสม. ให้ ชุมชน (ศสมช.) ของตนเอง สาธารณสุข 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 3. เพื่อเสริมสร้างและพฒันาองคค์วามรู้  มีองคค์วามรู้ดา้นสาธารณสุข ได้ 1,2,3

ใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 2. อสม.มีความรู้ดา้น

4. เพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มและสร้าง จาํนวน 1 ครั้ง สาธารณสุขทนัต่อ

ชมรมสร้างสุขภาพโดยชุมชน 3.จดักิจกรรมต่างๆเพื่อสร้าง เหตุการณ์ปัจจุบนั

5. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ ความเขม้แขง็ของชมรมอสม. 3. อสม.มีศกัยภาพในการ

ชมรม อสม. เทศบาลนครตรัง เช่น พฒันางานสาธารณสุข

  - จดักิจกรรมวนัอสม.แห่งชาติ มูลฐานชุมชน

  - จดักิจกรรมวนัรวมพล 4. ชมรม อสม.เทศบาล

    เครือข่าย นครตรังมีความเขม้แขง็



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

6 โครงการเฝ้าระวงั 1. เพื่อใหผู้ป้่วยโรคเบาหวานและ 1. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้่วยและ -               150,000 150,000 1. ผูป้่วยสามารถดูแล  -กองสาธารณสุข

และควบคุมโรค ความดนัโลหิตสูงสามารถดูแล กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนั ตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสิ่งแวดลอ้ม

ตนเองได้ โลหิตสูง ในรูปแบบ DAY  CAMP ไม่เกิดและสามารถดาํรง  -งานศูนยบ์ริการ

178

2. เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะ 2. จดักิจกรรมคลินิคเทา้ในผูป้่วยโรค ชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข สาธารณสุข

(เสนอโดยเวทีประชาคม) แทรกซ้อนในผูป้่วยโรคเบาหวาน เบาหวานอยา่งต่อเนื่องในชุมชน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  1,2,3

3. เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน 3. ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพ 2. มีทีมเฝ้าระวงัสอบสวน

คดักรองและคน้หาผูป้่วยโรค ในพื้นที่เขตเทศบาล โรคเร่งด่วน(SRRT) ที่มี

ไม่ติดต่อ 4. จดัอบรมทีมเฝ้าระวงั ศกัยภาพสามารถยบัย ัง่

4. เพื่อพฒันาศกัยภาพในการ สอบสวนโรคเร่งด่วน (SRRT) ไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาด

ควบคุมโรคติดต่อทัว่ไป ตวัชี้วดั ของโรคติดต่อในวงกวา้ง

 - ร้อยละ 80 ของผูป้่วยที่เขา้

ร่วมกิจกรรมไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

ที่เทา้

 - ทีม SRRT ผ่านการอบรม 80%



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

7 โครงการเฝ้าระวงั 1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัดูแล 1. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่1-6 70,000 70,000 70,000 1. นกัเรียนสามารถป้องกนั  -กองสาธารณสุข

และส่งเสริม รักษาสุขภาพในช่องปากของตนเอง โรงเรียนในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ การลุกลามของโรคฟันผุ และสิ่งแวดลอ้ม

ทนัตสุขภาพ และแนะนาํใหน้กัเรียนรู้จกัป้องกนั จาํนวน 11 โรง ไดร้ับการตรวจสุขภาพ และเหงือกอกัแสบไดอ้ยา่ง  - งานบริการ
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การลุกลามของโรคฟันผุและ ช่องปาก ปีการศึกษาละ1 ครั้ง ทนัท่วงที และสามารถดูแล การแพทย์

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เหงือกอกัแสบ 2. นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 ใน รักษาช่องปากของตนเองได้

2. เพื่อเสริมสร้างฟันเดก็อนุบาลให้ โรงเรียนที่รับผิดชอบ จาํนวน 11 โรง อยา่งถูกตอ้ง

แขง็แรงและป้องกนัฟันผุ และเดก็ก่อนวยัเรียนในศูนยพ์ฒันา

3. เพื่อป้องกนัฟันผุโดยการทา เดก็เลก็ จาํนวน 6 ศูนย ์ไดร้ับการ

ฟลูออไรดว์านิช ทาฟลูออไรดว์านิช ปีการศึกษาละ

4. เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ป้กครอง 2 ครั้ง

หนัมาสนใจการดูแลรักษาฟันนํ้านม 3. นกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึง

ของบุตรหลานตั้งแต่วยัเดก็ ประถมศึกษาไดร้ับแปรงสีฟันคนละ

5. เพื่อปลูกฝังใหเ้ดก็รักการแปรงฟัน 1 อนั ทุกคน



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4. ผูป้กครองเดก็แรกเกิด - 4 ปี ที่มา 2. ผูป้กครองมีความรู้เรื่อง

รับบริการฉีดวคัซีนที่ศูนยบ์ริการ การดูแลฟันเดก็และเดก็

สาธารณสุข 1,2 และ 3 ไดร้ับการ ไดร้ับการตรวจสุขภาพ
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แนะนาํการดูแลฟันเดก็ ช่องปากและทาฟลูออไรด์

5. เดก็อาย ุ9 เดือน - 4 ปี ไดร้ับการ วานิช  ทาํใหสุ้ขภาพเหงือก

ตรวจสุขภาพช่องปาก,ไดท้าฟลูออไรด์ และฟันแขง็แรงขึ้น

วานิช และไดร้ับแปรงสีฟัน

ตวัชี้วดั

 1. นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-6

ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก 85%

2.นกัเรียนในศูนยพ์มันาเดก็เลก็และ

นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียน

ไดร้ับการทาฟลูออไรดว์านิช 80%



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3. ผูป้กครองร้อยละ 80 มีความรู้ว่า

ตอ้งแปรงฟันใหเ้ดก็อยา่งนอ้ย

วนัละ 2 ครั้ง
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4. ผูป้กครองร้อยละ 50 สามารถดูแล

สุขภาพช่องปากใหเ้ดก็ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

8 โครงการควบคุม 1. เพื่อเฝ้าระวงั ควบคุมป้องกนัและ 1. พ่นหมอกควนักาํจดัยงุและทาํลาย 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1. ลดอตัราการป่วย/ตายจาก  -กองสาธารณสุข

แมลงและพาหะ ลดอตัราการป่วย/ตาย จากโรคติดต่อที่ แหล่งเพาะพนัธุ์ลูกนํ้ายงุลาย โรคติดต่อที่เกิดจากแมลง และสิ่งแวดลอ้ม

นาํโรค เกิดจากแมลงและพาหะนาํโรค  - ในชุมชน 27 ชุมชน พาหะนาํโรค  -งานสุขาภิบาล
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2. เพื่อทาํลายแหล่งที่อยูอ่าศยั  - ตลาดสด 5 แห่ง 2. ลดอตัราการเพิ่มของ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) แหล่งเพาะพนัธุ์และลดปริมาณสัตว์  - โรงเรียนทั้งในสังกดัและนอกสังกดั แมลงและพาหะนาํโรค

และพาหะนาํโรค เทศบาล 24 แห่ง 3. แหล่งเพาะพนัธุ์ของ

 - สวนสาธารณะ 5 แห่ง แมลงและพาหะนาํโรค

 - ศาสนสถาน 11 แห่ง ลดนอ้ยลง

2. กาํจดัหนูในตลาดสด 2 แห่ง

(ตลาดสดท่ากลาง,ตลาดสดเทศบาล)

3. แจกยาเบื่อหนูแก่ประชาชนในเขต

เทศบาลทั้ง 27 ชุมชน

4. กาํจดัแมลงวนัโดยการวางเหยือ่ล่อ

บริเวณที่สาธารณะ เช่นตลาดสด 5 แห่ง



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - โรงเรียนทั้งในสังกดัและนอกสังกดั

เทศบาล 24 แห่ง

 - สวนสาธารณะ 5 แห่ง
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 - ศาสนสถาน 11 แห่ง

5. ฉีดพ่นสารเคมีกาํจดัแมลงสาบ

ในท่อระบายนํ้าสาธารณะทุกๆสาย



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

9 โครงการฉีดวคัซีน 1. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดโรคพิษสุนขับา้ 1. ฉีดวคัซีน สุนขัและสัตวเ์ลี้ยง 300,000 300,000 300,000 1. สุนขัจะไดร้ับการฉีดวคัซีน  -กองสาธารณสุข

ป้องกนัโรคพิษ- ในสุนขัและสัตวเ์ลี้ยง จาํนวน  1,500 ตวั ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และสิ่งแวดลอ้ม

สุนขับา้และควบคุม 2. เพื่อลดอตัราเสี่ยงการเสียชีวิตดว้ย 2. ฉีดยาคุมกาํเนิด จาํนวน 250 ควั ครอบคลุม  -งานสัตวแพทย์
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ประชากรสุนขั โรคพิษสุนขับา้ 2. สามารถป้องกนัและ

และแมว 3. เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนและผูเ้ลี้ยง ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ที่จะ

สัตวไ์ดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของโรค ติดต่อมาสู่คน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) พิษสุนขับา้และเฝ้าระวงัโรคติดต่อจาก 3. ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้

สัตวไ์ปสู่คนซึ่งเป็นอนัตรายร้ายแรง ความเขา้ใจถึงความสาํคญั

4. เพื่อลดจาํนวนสุนขัและแมวไม่ให้ ของโรคพิษสุนขับา้

เพิ่มจาํนวน ซึ่งเป็นภาระต่อผูเ้ลี้ยงสัตว์ 4. ลดจาํนวนประชากรสุนขั

ในเขตเทศบาล และแมวที่ไม่มีคุณภาพลง

5. เพื่อลดการเสี่งต่อจาํนวนสุนขัและ ซึ่งมีผลใหคุ้ณภาพชีวิตของ

แมวที่มีจาํนวนมากอนัก่อใหเ้กิดโรค ประชาชนดีขึ้น

พิษสุนขับา้



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

10 โครงการห่วงใย 1. เพื่อใหค้วามรู้ในการปฏิบตัิตนหลงั 1. มารดาหลงัคลอดภายใน 6 สัปดาห์ 80,000 80,000 80,000  1. มารดาหลงัคลอดสามารถ  -กองสาธารณสุข

มารดาพฒันาทารก คลอดและการดูแลทารกแรกเกิดแก่ แรกและทารกแรกเกิดที่มีภูมิลาํเนาใน ดูแลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสิ่งแวดลอ้ม

มารดาหลงัคลอด เขตเทศบาลนครตรัง ไดร้ับการเยีย่ม และเลี้ยงดูทารกแรกเกิดใหม้ี  -งานศูนยบ์ริการ

185

2. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของมารดา 100% พฒันาการตามวยัไดอ้ยา่ง สาธารณสุข 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) และทารกหลงัคลอดตามแบบบนัทึกการ 2. จดัซื้อวสัดุที่จาํเป็นใชส้าํหรับ เหมาะสม 1,2,3

ดูแลหลงัคลอด (แบบ4,แบบ5) เดก็อ่อน (ชุดเยีย่มหลงัคลอด) เช่น 2. มารดา-ทารกไดร้ับการ

3. เพื่อส่งเสริมใหม้ารดาเลี้ยงทารก สบู่ แป้ง ผา้เชด็ตวั ฯลฯ จาํนวน ตรวจติดตามภาวะสุขภาพ

ดว้ยนมมารดาจนอาย ุ6 เดือน 400 ชุด หลงัคลอดทุกราย

3. จดัหาสื่อต่างๆ ที่ส่งเสริม

พฒันาการเดก็ตามวยั



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

11 โครงการส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น  - จดัตั้งกลุ่ม/ชมรมหมอพื้นบา้น 550,000        300,000        300,000        -กองสาธารณสุข

การแพทยแ์ผนไทย ในการใหบ้ริการสุขภาพ เทศบาลนครตรัง จาํนวน 1 กลุ่ม และสิ่งแวดลอ้ม

และหมอพื้นบา้น  - เพื่อจดัตั้งกลุ่ม/ชมรม หมอพื้นบา้น ประมาณ 30-40 คน  - งานแผนงาน
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เทศบาลนครตรัง  - จดัเสวนากลุ่มหมอพื้นบา้นเพื่อ สาธารณสุข

 - พฒันาสวนสมเดจ็ฯ เพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมองคค์วามรู้ของหมอพื้นบา้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เรียนรู้เกี่ยวกบัพืชสมุนไพร จาํนวน 50 คน

 - จดัทาํหนงัสือภูมิปัญญาหมอพื้นบา้น

จาํนวน 500 เล่ม

 - จดัทาํสื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้

สมุนไพรของสวนสมเดจ็ฯ 1,500 แผ่น

 - จดัทศันศึกษาดูงานเกี่ยวกบังานการ

แพทยแ์ผนไทยและหมอพื้นบา้น

พื้นที่ต่างจงัหวดั จาํนวน 50 คน



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

12 โครงการก่อสร้างศูนย์ 1.เพื่อเป็นสถานศึกษา บาํบดั  - ปรับปรุงอาคารโรงเกบ็พสัดุ 25,000,000   -               -                - มีสถานที่ศึกษา บาํบดั และ -กองสาธารณสุข

การแพทยแ์ผนไทยและ และรักษาดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย งานสวนสาธารณะเดิม กวา้งประมาณ รักษาดว้ยวิธีการแพทย์ และสิ่งแวดลอ้ม

การแพทยท์างเลือก 2.เพื่อเป็นสถานที่ผลิตและจาํหน่าย 15.00 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร แผนไทย -งานศูนยบ์ริการ

187

เทศบาลนครตรัง สมุนไพรและตวัยาแพทยแ์ผนไทย  เป็นศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยและ  - มีสถานที่ผลิตและจาํหน่าย สาธารณสุข

ที่ถูกตอ้ง การแพทยท์างเลือก สมุนไพรและตวัยาแพทย์

3.เพื่อพฒันาและส่งเสริมการแพทย์  - ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์โดยรอบ แผนไทยที่ถูกตอ้ง

แผนไทยใหเ้ป็นที่รู้จกั อาคารและก่อสร้างพื้นที่ลานจอดรถ  - ส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทย

4.เพื่อใหก้ารแพทยแ์ผนไทย พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร ใหเ้ป็นที่รู้จกัและเป็นทาง

เป็นทางเลือกในการบาํบดั เลือกในการบาํบดัรักษา

สุขภาพอนามยัของ

ประชาชน



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

13 โครงการอบรมภาวะ  - เพื่อป้องกนัและแกไ้ข  - เดก็กลุ่มเป้าหมายมีนํ้าหนกั 6,000            -               -                - เดก็ไดร้ับป้องกนัและแกไ้ข  - สาํนกัการศึกษา

โภชนาการ เดก็นํ้าหนกั ปัญหาภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์ (รายได้ ปัญหาภาวะโภชนาการเดก็  - ศูนยพ์ฒันา

ตํ่ากว่าเกณฑแ์ละนํ้าหนกั เดก็นํ้าหนกัตํ่ากว่าเกณฑ์  -  เดก็ไดร้ับการเฝ้าระวงัทาง สถาน นํ้าหนกัตํ่ากว่าเกณฑแ์ละ เดก็เลก็เทศบาล
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เกินเกณฑ์ และนํ้าหนกัเกินเกณฑ ์ โภชนาการ ศึกษา) นํ้าหนกัเกินเกณฑ ์ นครตรัง

ในเดก็ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ  -  ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ในเรื่องโภชนาการของเดก็

 -  เดก็รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์มากขึ้น



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.1 แนวทางการพัฒนา  ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

14 โครงการอบรมเชิง  - เพื่อส่งเสริมการรับประทาน  - เดก็รู้จกัอาหารที่มีประโยชน์ 10,000          -               -                - เดก็รับประทานอาหารที่มี  - สาํนกัการศึกษา

ปฏิบตัิการอาหาร อาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อร่างกาย (รายได้ ประโยชน์ต่อตนเอง  - ศูนยพ์ฒันา

เพื่อสุขภาพเดก็  - เพื่อเรียนรู้อาหารที่ส่งเสริม  - ผูป้กครองเรียนรู้อาหารที่มี สถาน  - เดก็ไดเ้รียนรู้อาหารที่ เดก็เลก็เทศบาล
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สุขภาพใหแ้ขง็แรง ประโยชน์ต่อเดก็ ศึกษา) ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรง นครตรัง

 - เพื่อใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมใน  - ผูป้กครองมีส่วนร่วม

 การดูแลสุขภาพเดก็ ในการดูแลสุขภาพเดก็



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมการ 1. เพื่อใหส้ถานที่ประกอบการดา้น 1. อบรมใหค้วามรู้การสุขาภิบาล 200,000 200,000 200,000 1. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้  -กองสาธารณสุข

สุขาภิบาล อาหารสะอาดถูกสุขลกัษณะไดม้าตรฐาน อาหาร แก่กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน และสิ่งแวดลอ้ม

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 200 คน  ประกอบดว้ย พฒันาสถานที่ประกอบการ  -งานสุขาภิบาล

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 2. เพื่อพฒันาและยกระดบัตลาดสด  - ผูป้ระกอบการร้านอาหารและ ดา้นอาหารใหส้ะอาดถูก

ใหไ้ดม้าตรฐานกรมอนามยั กระทรวง ผูส้ัมผสัอาหาร สุขลกัษณ

สาธารณสุข  - ผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาล, 2. สถานที่ประกอบการดา้น

3. เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซื้อ ตลาดสดท่ากลาง, ตลาดสดกองทุนฯ อาหารและตลาดสดที่ตั้งใน

อาหารที่สะอาดปลอดภยั ตลาดบา้นโพธิ์ เขตเทศบาลนครตรังสะอาด

 - ผูจ้าํหน่ายสินคา้ในที่หรือทาง ไดม้าตรฐานกระทรวง

สาธารณะ สาธารณสุข

2. จดัทศันศึกษาดูงานร้านอาหาร 3. ประชาชนไดเ้ลือกซื้อ

แผงลอยและตลาดสดต่างจงัหวดั อาหารสะอาดปลอดภยั

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
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 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

2 โครงการอุดหนุน 1. เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับการดูแลและ  - อสม.จดัทาํแผนงานพฒันาสุขภาพ 270,000 270,000 270,000 1. ประชาชนมีสุขภาพ  -กองสาธารณสุข

การพฒันางาน การบริการในเบื้องตน้ และวิธีการดาํเนินงานตามแผนงาน (เงิน (เงิน (เงิน อนามยัที่สมบูรณ์แขง็แรง และสิ่งแวดลอ้ม

สาธารณสุขมูลฐาน 2. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ พฒันาสุขภาพภายใต ้3 กลุ่มกิจกรรม อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) 2. ประชาชนมีทกัษะในการ  -งานแผนงาน
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ในเขตเทศบาลนครตรัง จดัปัจจยัสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพฒันา ดงันี้ ดูแลสุขภาพตนเอง สาธารณสุข

พฤติกรรม   1. การพฒันาศกัยภาพดา้นสุขภาพฯ  -งานศูนยบ์ริการ

การประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานฯลฯ สาธารณสุข

  2. การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 1,2,3

ในเรื่องต่างๆ เช่น การจดับริการ

การปฏิบตัิงาน การรณรงคฯ์ลฯ

  3. การจดับริการสุขภาพเบื้องตน้ใน

ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)

เช่น การจดับริการ,การปฏิบตัิงาน,การ

จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ฯลฯ

(จาํนวน 27  ชุมชนๆ ละ  10,000 บาท)



 2. ยทุธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

     2.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

3 โครงการมหกรรม 1. เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงการ 1. จดักิจกรรมมหกรรมอาหารดี 300,000 300,000 300,000 1. ประชาชนมีความตระหนกั  -กองสาธารณสุข

อาหารดีศรีตรังบาน บริโภคและเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภยั ศรีตรังบานร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบ เกี่ยวกบัการบริโภคและ และสิ่งแวดลอ้ม

(ครั้งที่ 11) ถูกสุขลกัษณะ การร้านอาหารและส่วนราชการต่างๆ เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภยั  -งานสุขาภิบาล
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2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ของดีเมืองตรัง จาํนวน 1 ครั้ง (5วนั)  ถูกสุขลกัษณะ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เกี่ยวกบัอาหารที่สะอาดและปลอดภยั 2. อบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร 2. อาหารซึ่งเป็นของดี

และตรวจเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาล เมืองตรังเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย

อาหาร และประชาชนไดบ้ริโภค

3. ตรวจสุขภาพผูจ้าํหน่ายอาหารและ อาหารที่สะอาดและปลอดภยั

ผูส้ัมผสัอาหาร

4. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

การบริโภคอาหารที่ปลอดภยั



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับภูมิทศัน์

ริมคลองนํ้ าเจ็ดบริเวณ

ดา้นหนา้ที่ทาํการชุมชน

สรรพากร

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของประชาชนในชุมชน

 - เพื่อจดัใหม้ีพื้นที่สาํหรับการแสดงและ

จดังานประเพณีลอยกระทงประจาํปีของ

ชุมชน

 - เพื่อป้องกนัการพงัทลาย ของดิน และ

การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

 - ก่อสร้างลานกระเบื้องคอนกรีตอดั

แรงสาํเร็จรูป พื้นที่ประมาณ 90 ตาราง

เมตร

 - ก่อสร้างผนงักนัดินคอนกรีตอดั

แรงสาํเร็จรูป ความยาวประมาณ 

15.00 เมตร ความสูงประมาณ 3.00 

เมตร

 - ก่อสร้างลานบนัไดท่านํ้ าค.ส.ล. 

ความยาวประมาณ 5.00 เมตร 

ขั้นบนัไดสูงจากระดบันํ้ าประมาณ 

3.00 เมตร

 - งานจดัสวนและติดตั้งไฟฟ้าแสง

สวา่ง

-               2,000,000      -              - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ

พกัผอ่นหยอ่นใจและจดังาน

ประเพณี

ของประชาชนในชุมชน

 - ป้องการการพงัทลายของ

ดินและการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งาน

สถาปัตยกรรม
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หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2 โครงการปรับภูมิทศัน์ที่

สาธารณประโยชน์ 

บริเวณหนองนํ้ าหลงัหา้ง

สิริบรรณ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกาํลงักายและพกัผอ่น

หยอ่นใจของประชาชน

 - เพื่อการดูแลรักษาและป้องกนัการบุกรุก

ที่สาธารณประโยชน์

 - ถมดินปรับพื้นที่หนองนํ้ าเดิม 

พื้นที่ประมาณ 950 ตารางเมตร หรือ

ปริมาตรดินถม 4,000 ลูกบาศกเ์มตร

 - ก่อสร้างลานคอนกรีตอดัแรง

สาํเร็จรูป พื้นที่ประมาณ 480 ตาราง

เมตร

 - ก่อสร้างศาลาและซุม้นัง่พกัผอ่น 

พื้นที่ประมาณ  165 ตารางเมตร

 - จดัสวน ปลูกไมย้นืตน้และ

ไมด้อกไมป้ระดบั พื้นที่ประมาณ 

480 ตารางเมตร

                  -         3,000,000                 -    - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการออก

กาํลงักายและพกัผอ่นหยอ่น

ใจของประชาชน

 - ป้องการการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งาน

สถาปัตยกรรม

194



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 โครงการปรับภูมิทศัน์ที่

สาธารณประโยชน์ บริเวณ 

 ถนนเพลินพิทกัษใ์กลศ้าล

เจา้ท่ามก๋งเยีย่

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกาํลงักายและพกัผอ่น

หยอ่นใจของประชาชน

 - เพื่อดูแลบาํรุงรักษาที่สาธารณประโยชน์

 - เพื่อการดูแลรักษาและป้องกนัการบุกรุก

ที่สาธารณประโยชน์

ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ บริเวณ

ถนนเพลินพิทกัษ ์ เป็นลานกีฬา

เอนกประสงค ์ พื้นที่ประมาณ          

1,200 ตารางเมตร

                  -       11,500,000                 -    - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ

ออกกาํลงักายและพกัผอ่น

หยอ่นใจของประชาชน

 - ป้องการการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งาน

สถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการก่อสร้างพนงักนั

ดินคลองนางนอ้ย 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดินริมฝั่ง

คลอง

 - เพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ

ประชาชน

ก่อสร้างพนงักนัดิน แบบกล่องหิน

ลวดตาข่าย (กล่องแกเบียน) สูงเฉลี่ย 

4.00 เมตร  จาํนวน 3 ช่วง  ความยาว

รวมไม่นอ้ยกวา่ 325.00 เมตร  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง

                  -         8,800,000                 -    - สามารถป้องกนัการ

พงัทลายของดินริมฝั่งคลอง

 - แกไ้ขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของประชาชน

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม 196



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการปรับปรุงหนอง

นํ้ าสาธารณะขา้งบา้นพกั

ปลดัจงัหวดั

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์

หนองนํ้ าสาธารณะใหม้ีความสวยงาม

  - เพื่อเพิ่มพื้นที่พกัผอ่นและลานกิจกรรม

สาํหรับคนเมือง

ก่อสร้างทางเทา้  ลานจอดรถ  

ลานพกัผอ่น  ตกแต่งจดัสวน  และ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในพื้นที่

ประมาณ  1,000 ตารางเมตร  พร้อม

ก่อสร้างนํ้ าพกุลางหนองนํ้ า

 

 

   15,000,000                    -                   -    - มีพื้นที่สาํหรับการออก

กาํลงักายและพกัผอ่น

หยอ่นใจของประชาชน

เพิ่มขึ้น

  - ป้องการการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน์

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งาน

สถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 โครงการก่อสร้างพนงักนั

ดินคลองนํ้ าเจ็ด บริเวณ

ถนนวเิศษกลุ 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดินริมฝั่ง

คลอง

 - เพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ

ประชาชน

ก่อสร้างพนงักนัดิน แบบกล่องหิน

ลวดตาข่าย (กล่องแกเบียน) สูงเฉลี่ย 

5.00 เมตร  จาํนวน 2 ช่วง  ความยาว

รวมไม่นอ้ยกวา่ 90.00 เมตร  

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง

     2,500,000                    -                   -    - สามารถป้องกนัการ

พงัทลายของดินริมฝั่งคลอง

 - แกไ้ขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของประชาชน

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม

198



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการปรับภูมิทศัน์

ริมคลองนํ้ าผดุ จากซอย

เจา้แม่ดอกไมท้องถึง

สะพานขา้มคลองนํ้ าผดุ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเป็นพื้นที่สาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของประชาชนในชุมชน

 - เพื่อจดัใหม้ีพื้นที่สาํหรับการแสดงและ

จดังานประเพณีลอยกระทงประจาํปีของ

ชุมชน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ริมคลองใหม้ีความ

ร่มรื่นรวยงาม

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

กวา้งประมาณ 2.00 เมตร พร้อม

บนัไดท่านํ้ า มา้นัง่พกัผอ่น ความยาว

ประมาณ 320.00 เมตร

                  -       12,000,000                 -    - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ

พกัผอ่นหยอ่นใจและจดังาน

ประเพณี

ของประชาชนในชุมชน

 - ภูมิทศัน์ริมคลองมีความ

ร่มรื่นสวยงาม

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งาน

สถาปัตยกรรม

199



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 โครงการก่อสร้างฝายนํ้ า

ลน้จากบริเวณสวนสา

ธารณสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 95 เชื่อม

ที่ทาํการชุมชนวดักฏุยาราม

 - เพื่อชะลอการไหลของนํ้ าในช่วงนํ้ า

หลาก และลดการพงัทลายของดิน

 - เพื่อกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชป้ระโยชน์ในฤดูแลง้

ก่อสร้างฝายนํ้ าลน้ ค.ส.ล. ความสูง

สนัฝายเฉลี่ย 2.50 เมตร  ความยาว

ประมาณ 25.00 เมตร 

                  -         3,000,000                 -    - ชะลอการไหลของนํ้ าใน

ช่วงนํ้ าหลาก  ลดการพงัทลาย

ของดิน

 - มีนํ้ าสาํหรับใชป้ระโยชน์

ในช่วงฤดูแลง้

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ 200

(เสนอโดยเวทีประชาคม)



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ า และ

ขดุลอกแหล่งนํ้ าสาธารณะ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าใน

คลองและ หนองนํ้ าสาธารณะภายใน เขต

เทศบาล

 - เพื่อสาํรวจทิศทางนํ้ าไหลของแหล่งนํ้ า

สาธารณะ

 - เพื่อกาํจดัวชัพืชในคลองและหนองนํ้ า

สาธารณะ

 - ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในคลอง   

หว้ยยางคลองนํ้ าเจ็ด  หนองนํ้ าหลงั

หา้งสิริบรรณหนองพลอง  และ

หนองแฟบ ฯลฯ  เดือนละ 1 ครั้ง

 - ขดุลอกคลองหว้ยยาง คลองนํ้ าเจ็ด

ตลอดสาย  และขดุลอกหนองนํ้ า

สาธารณะ จาํนวน 10 หนอง  จาํนวน 

1 ครั้ง

                  -         1,000,000                 -    - เป็นการเฝ้าระวงัแหล่งนํ้ า

สาธารณะเพื่อใหส้ามารถเขา้

ปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัการ

เมื่อเกิดวกิฤติ

 - สาํนกัการช่าง

 - งานบาํบดันํ้ า

เสีย
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

10 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อระบายนํ้ าและ  - ก่อสร้างรางรับนํ้ าเสีย  ลึก 0.60 เมตร                   -     143,750,000                 -    - ทาํใหน้ํ้ าในคลองนํ้ าเจ็ด  - สาํนกัการช่าง
ระบายนํ้ าและรวบรวมนํ้ า

เสีย ลุ่มนํ้ าคลองนํ้ าเจ็ด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

รวบรวมนํ้ าเสียจากแหล่งนํ้ าลุ่มนํ้ าคลองนํ้ า

เจ็ดเขา้สู่ระบบบาํบดั

นํ้ าเสียของเทศบาล

กวา้งประมาณ 1.20 เมตร  ยาว

ประมาณ 5,000 เมตร  พร้อมจุดดกันํ้ า

เสียและจุดบรรจบ                              -

 วางท่อHDPE ขนาด 0.40 ม. ยาว

ประมาณ 1,500 เมตร พร้อมบ่อพกั

และบ่อดกันํ้ าเสีย

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

มีคุณภาพดียิง่ขึ้นไม่เน่าเสีย  - งานบาํบดันํ้ า

เสีย

 - งานวศิวกรรม 202

 - ก่อสร้างสถานีสูบนํ้ า  จาํนวน 1 แห่ง
 - ทาํทางเดินเลียบคลอง และเพิ่ม

พื้นที่ตามแยกของสะพานที่คลองผา่น



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 โครงการก่อสร้างพนงั

กนัดินสาํเร็จรูป 

พร้อมลานจอดรถและ

หอ้งนํ้ า หอ้งสว้ม บริเวณ

สาธารณะสวนสมเด็จ-

พระศรีนครินทร์ 95

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อป้องกนัดินพงัทลาย  

 - เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู ้

มาพกัผอ่นหยอ่นใจในสวนสาธารณะ

 - ก่อสร้างพนงักนัดินสาํเร็จรูปความ

ยาวประมาณ 395.00 เมตร

  - ก่อสร้างลานจอดรถอิฐบลอ็กตวั

หนอน ความกวา้งประมาณ 9.00 เมตร

   ความยาวประมาณ 395.00 เมตร  

หรือพื้นที่ประมาณ 3,555.00 ตาราง

เมตร

  - ก่อสร้างหอ้งนํ้ าหอ้งสว้ม  ขนาด

กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  

จาํนวน  1 หลงั

                  -       16,675,000                 -    - สามารถป้องกนัดิน

พงัทลาย

 - อาํนวยความสะดวก แก่

ประชาชนผูม้าพกัผอ่นหยอ่น

ใจในสวนสาธารณะ

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สวนสาธารณะ

 - งานวศิวกรรม

 - งาน

สถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าดี  - วางท่อHDPE ขนาด                   -     138,000,000                 -    - นํ้าในคลองหว้ยยางมี  - สาํนกัการช่าง
ส่งนํ้ าจากสถานีสูบนํ้ า

โรงงานปรับปรุง  คุณภาพ

นํ้ าถึงแหล่งเก็บนํ้ า

สาธารณะ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

ในแหล่งเก็บนํ้ าสาธารณะต่างๆ

 - เพื่อใชใ้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

 เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 8 นิ้ว  ความยาว

ประมาณ 8,000 เมตร

 - ก่อสร้างหอถงัสูงเก็บนํ้ า ขนาด 300

 ลูกบาศกเ์มตร  จาํนวน 2 จุด

 

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

คุณภาพดีขึ้น

 - มีแหล่งนํ้ าใชใ้นการ

ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเพิ่มขึ้น

 - งานบาํบดันํ้ า

เสีย

 - งานวศิวกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

13 โครงการก่อสร้างพนงั 

ค.ส.ล.เลียบคลองหว้ยยาง 

บริเวณถนนอุดมลาภ 

ซอย 3 ไปทางทิศตะวนัตก

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อป้องกนัการพงัทลาย

ของดินสองฝั่งคลอง

 - เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม

ก่อสร้างพนงั ค.ส.ล. ฐานกวา้ง           

1.50 เมตร  สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร  ยาว

ประมาณ 80.00 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครตรัง

                  -                      -      1,700,000  - สามารถป้องกนัการ 

พงัทลายของดินสองฝั่งคลอง

 - แกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม

ในฤดูนํ้ าหลาก

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งาน

สาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

14 โครงการสร้างจิตสาํนึก 1. เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึง 1. จดัอบรมใหค้วามรู้สร้างจิตสาํนึก 300,000 300,000 300,000  1. เยาวชน,กลุ่มภาคีเครือ  -กองสาธารณสุข
ดา้นสิ่งแวดลอ้มและ ความสาํคญัของทรัพยากร ดา้นสิ่งแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากร ข่ายต่างๆกลุ่มคดัแยกขยะ และสิ่งแวดลอ้ม
อนุรักษท์รัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชน และประชาชนมีความรู้ความ  -งานทรัพยากร
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ธรรมชาติ 2. เพื่อใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึก จาํนวน 200 คน เขา้ใจดา้นสิ่งแวดลอ้มมากขึ้น ธรรมชาติและ
ในการอนุรักษท์รัพยากร 2. จดันิทรรศการดา้นสิ่งแวดลอ้มและ สามารถเผยแพร่ความรู้ สิ่งแวดลอ้ม

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 1 ครั้ง ดา้นสิ่งแวดลอ้มและขอ้มูล
3. พฒันาดา้นสิ่งแวดลอ้มในวนั สู่ครอบครัวและชุมชน
สิ่งแวดลอ้มโลกและสิ่งแวดลอ้มไทย 2. เยาวชน ประชาชนมีความ
4. จดัทาํสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ตระหนกัและมีจิตสาํนึก
เผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธ์ ในการดูแลรักษาและ
5. จดัทศันศึกษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
แก่กลุ่มเยาวชน,กลุ่มภาคีเครือข่าย และสิ่งแวดลอ้มมากยิง่ขึ้น
สิ่งแวดลอ้ม,กลุ่มคดัแยกขยะทาํปุ่ย
และประชาชน  จาํนวน  50  คน



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3. ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และมลพิษดา้นต่างๆ ของ
สิ่งแวดลอ้มลดลง
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4. สามารถนาํประสบการณ์
มาเป็นแนวทางในการดาํเนิน
ดา้นสิ่งแวดลอ้มในชุมชน



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

15 โครงการลดเมืองร้อน 1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ 1. จดักิจกรรมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 200,000 200,000 200,000 1. ประชาชนและเยาวชนมี  -กองสาธารณสุข
ดว้ยมือเรา ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวภาวะ และสนบัสนุนการจดักิจกรรมรณรงค์ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั และสิ่งแวดลอ้ม

โลกร้อนผลกระทบและแนวทาง การลดการเกิดภาวะโลกร้อนร่วมกบั ภาวะโลกร้อนและสามารถนาํ  -งานทรัพยากร
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ในการลดผลกระทบที่เกิดจาก โรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล แนวทางในการลดผลกระทบ ธรรมชาติและ
(เสนอโดยเวทีประชาคม) ภาวะโลกร้อนที่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 2. จดัรณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการร้าน ที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่ สิ่งแวดลอ้ม

2. เพื่อสร้างความตระหนกัถึงปัญหา จาํหน่ายอาหารและสินคา้ต่างๆ ใช้ สามารถปฏิบตัิไดจ้ริงไป
โลกร้อนแก่ประชาชนและเยาวชน ผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ดาํเนินการในชุมชน
นาํไปสู่การร่วมมือกนัในการลดผล 3. รณรงคก์ารลดและการใชพ้ลงังาน 2. เยาวชน ประชาชนมีความ
กระทบและปัญหาภาวะโลกร้อน อยา่งประหยดั เช่น ตระหนกัและมีจิตสาํนึกใน
3. เพื่อนาํขยะอินทรียซ์ึ่งเป็นวสัดุ  - การประชาสมัพนัธ์การลดการใช้ การร่วมมือกนัลดผลกระทบ
เหลือใชม้าแปรรูปเป็นปุ๋ยใช้ ไฟฟ้า ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
ปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก  - การเปลี่ยนการใชห้ลอดไสเ้ป็น 3. ผูป้ระกอบการร้าน
และนาํนํ้ าหมกัจากขยะอินทรีย์ หลอดตะเกียบ จาํหน่ายอาหารและร้านคา้
บาํบดันํ้ าเสีย/ลดกลิ่นเหมน็ใน ต่างๆ หนัมาใชผ้ลิตภณัฑท์ี่
คูระบายนํ้ าสาธารณะ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4. เพื่อนาํสิ่งปฏิกลูกลบัมาใชใ้หเ้กิด 4. สามารถผลิตปุ๋ยหมกัอินทรียแ์ละ 4. สามารถลดปริมาณขยะ
ประโยชน์อยา่งมีประสิทธภาพ นํ้ าหมกัชีวภาพ ดงันี้ จากแหล่งกาํเนิด/ลดปัญหา
5. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการ  - ผลิตปุ๋ยหมกัอินทรีย ์6,500 กก./ปี นํ้ าเสีย/กลิ่นเหมน็จากท่อ

209

ดา้นสิ่งแวดลอ้มแบบครบวงจร  - ผลิตปุ๋ยนํ้ าหมกัชีวภาพ 20,000 ระบายนํ้ าสาธารณะ สถานที่
ลิตร/ปี กาํจดัขยะ
5. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการ 5. สามารถใชป้ระโยชน์จาก
ดา้นสิ่งแวดลอ้มแบบครบวงจร สิ่งปฏิกลูอยา่งมีประสิทธิภาพ

และครบวงจร
6. เป็นแหล่งเรียนรู้การทาํปุ๋ย
หมกั/นํ้าหมกัชีวภาพ แก่
ประชาชนทัว่ไป และหน่วย
งานอื่นที่สนใจ



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

16 โครงการจดันิทรรศการ 1. เพื่อจดันิทรรศการประชาสมัพนัธ์ 1. จดันิทรรศการประชาสมัพนัธ์ 100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนในเขตเทศบาล  -กองสาธารณสุข
และผลิตสื่อเผยแพร่ ผลงานดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ผลงานดา้นสาธารณสุขและ บุคลากร, องคก์รชุมชน, อสม. และสิ่งแวดลอ้ม
ดา้นสาธารณสุข 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสมัพนัธ์ สิ่งแวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง เช่น ไดร้ับความรู้ดา้นสาธารณสุข  -งานแผนงาน
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และสิ่งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มแก่กลุ่ม นิทรรศการปิดทองหลงัพละ และสิ่งแวดลอ้มสามารถนาํ สาธารณสุข
ประชาชน, บุคลากร, องคก์รชุมชน,อสม. ร่วมกบัสมาคมสนันิบาตเทศบาล ไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 
และหน่วยงานอื่นๆ แห่งประเทศไทย ครอบครัวและชุมชนได้

2.จดัทาํสื่อความรู้ ประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกบัดา้นสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้มรูปแบบต่างๆ เช่น 
แผน่พบั คู่มือโปสเตอร์  
ป้ายผา้  รายงานประจาํปีฯลฯ 
จาํนวน 2 เรื่องต่อปี



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.1   แนวทางการพฒันา สร้างจติสํานึก เฝ้าระวงั บําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

17 โครงการหนา้บา้น 1. เพื่อใหบ้า้นเมืองมีความสะอาด 1. จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธ์หรือของ 500,000 500,000 500,000 1. ทาํใหบ้า้นเมืองมีความ  -กองสาธารณสุข

สะอาด เรียบร้อย ที่ระลึก  เพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ สะอาดเรียบร้อย และสิ่งแวดลอ้ม

2. เพื่อใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึกในการ และจูงใจสมาชิกชุมชน 27 ชุมชน 2. สมาชิกในชุมชนมีจิต  -งานรักษาความ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) ร่วมกนัรักษาความสะอาดบริเวณทางเทา้ กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. แกนนาํชุมชน สาํนึกร่วมกนัและมีส่วนร่วม สะอาด

และบริเวณหนา้บา้นของตนเอง ต่างๆของเทศบาลนครตรัง ร่วม ในการรักษาความสะอาด

3. เพื่อสนบัสนุนใหเ้ทศบาลนครตรัง กิจกรรมเพื่อดูแลรักษาความสะอาด 3. ทางเทา้และถนนทุกสาย

เป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื บริเวณหนา้บา้นและถนน มีความสะอาดปลอดขยะ

2. จดัซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ สาํหรับการ ตลอดเวลา

ดาํเนินโครงการ เช่น ถุงขยะ  ถงัขยะ 4. เทศบาลนครตรังเป็นเมือง

น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื



3. ยุทธศาสตร์     การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.2  แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการพฒันาการ  - เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว  - จดัประชุมสมัมนาผูม้ีส่วนเกี่ยว 50,000      50,000      50,000       - การท่องเที่ยวของจงัหวดั  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื  อยา่งย ัง่ยนืภายใตแ้ผน  เกี่ยวขอ้งดา้นการท่องเที่ยวใน  ตรังมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  - งานส่งเสริมการ

 (ตามแผนปฏิบตัิการ 21)  แม่บทการพฒันาการ  จงัหวดัตรัง จาํนวน 1 ครั้ง ๆ ละ  ท่องเที่ยว

 ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืใน  100 คน

 จงัหวดัตรังตามโครงการ  

 ความร่วมมือไทย-สวเีดนฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า
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3. ยุทธศาสตร์     การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.2  แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า

2  โครงการประชาสมัพนัธ์  - เพื่อประชาสมัพนัธ์และ  1. จดัอบรมเชิงวชิาการและปฏิบตัิ 250,000    250,000   250,000    - เยาวชนของจงัหวดัตรัง  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 และส่งเสริมสนบัสนุน  ส่งเสริมสนบัสนุนการ  การมคัคุเทศกน์อ้ย  อาย ุ10 - 15 ปี  สามารถแนะนาํการท่องเที่ยว  - งานส่งเสริมการ

 การท่องเที่ยว  ท่องเที่ยวของจงัหวดั  จาํนวน 1 รุ่น 200 คน ระยะเวลา  ของจงัหวดัได้  ท่องเที่ยว
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 ตรังทั้งในประเทศและ  5 วนั

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  ต่างประเทศ  2. จดัการแข่งขนัรถบงัคบัวทิยุ 500,000    500,000   500,000    - การท่องเที่ยวของจงัหวดัตรัง

  ระดบัสากล จาํนวน 1 ครั้ง ผูเ้ขา้  เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย

 ร่วมแข่งขนั 100 คน และผูต้ิดตาม  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 จาํนวน 100 คน  - นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

 3. ทาํสื่อแผนที่, แผน่พบั,โปสเตอร์ 200,000    200,000   200,000    ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มา

 ใบปลิว, คตัเอาท,์ วดิิทศัน์,รายการ  ท่องเที่ยวยงัจงัหวดัตรังเพิ่ม

 โทรทศัน์,หนงัสือและเอกสารเผย  มากขึ้น

 แพร่การท่องเที่ยว ฯลฯ

 



3. ยุทธศาสตร์     การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.2  แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า

3 โครงการจดังานมหกรรม  -เพื่อเป็นการส่งเสริมใหม้ีการ  -จดัใหม้ีการประกวดกลว้ยไม้ -            300,000   300,000     -ส่งเสริมอนุรักษก์ลว้ยไม้  -กองสวสัดิการสงัคม

กลว้ยไมแ้ละพรรณไม้ เพาะเลี้ยงกลว้ยไมพ้นัธุ์พื้น จาํนวน  1  ครั้ง พนัธุ์พื้นเมืองมากขึ้น  -งานพฒันาชุมชน

สวยงาม เมืองใหม้ากยิง่ขึ้น  -จดัใหม้ีการสาธิตใหค้วามรู้  -ประชาชนจงัหวดัตรังจะ
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 -เพื่อเป็นการอนุรักษก์ลว้ยไม้ ถ่ายทอดวธิีการปลูกเลี้ยง ช่วยอนุรักษก์ลว้ยไม้

พนัธุ์พื้นเมืองของจงัหวดัตรัง กลว้ยไมอ้ยา่งถูกตอ้งตาม พนัธุ์พื้นเมืองของจงัหวดั

ไม่ใหสู้ญพนัธุ์ หลกัวชิาการ ตรังใหด้าํรงอยูต่ลอดไป

 -เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดม้ี  -มีการจดันิทรรศการเกี่ยวกบั  -มีประชาชนจากต่าง

โอกาสเขา้ชมงานประกวดและ ประวตัิพนัธุ์ไมแ้ละวธิีการ จงัหวดัเขา้มาท่องเที่ยว

การโชวพ์นัธุ์กลว้ยไมจ้าก ขยายพนัธุ์ตน้ไม้ จงัหวดัตรังมากขึ้น

ทัว่ประเทศและรับรู้วธิีการ

เพาะเลี้ยงพนัธุ์ไมอ้ยา่งถูกตอ้ง

 -เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของจงัหวดัตรัง



3. ยุทธศาสตร์     การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.2  แนวทางการพฒันา    ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า

4 โครงการจดัการแข่งขนั  -เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบั   -จดัใหม้ีการประกวดพนัธุ์สตัว์ -            700,000   700,000    -ทาํใหผู้ส้นใจส่งสตัวเ์ขา้ประกวด  -กองสวสัดิการสงัคม

และประกวดมหกรรมสตัว์ สนุนใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมี ชนิดต่างๆ โดยผูเ้ลี้ยงสตัว์ มีการดูแลพนัธุ์สตัวเ์ลี้ยงของ  -งานพฒันาชุมชน

เลี้ยง โอกาสนาํสตัวเ์ลี้ยงต่างๆเขา้ สวยงามส่งพนัธุ์เขา้ร่วม ตนเองอยา่งดี เพื่อเตรียมไวป้ระกวด
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ประกวดในจงัหวดัตรัง ประกวดตามมาตรฐานที่  -ทาํใหส้ตัวเ์ลี้ยงมีสุขภาพร่างกาย

 -เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผูผ้ลิต กาํหนดและสากลเพื่อเป็น สมบูรณ์แขง็แรง

พนัธุ์สตัวไ์วจ้าํหน่ายพนัธุ์สตัว์ พื้นฐานเบื้องตน้ในการเลี้ยง  -ทาํใหล้ดปัญหาของการระบาด

จาชมรมต่างๆ เช่น นก  แมว  สตัวข์องตนเอง  โดยจดัใหม้ี ของโรคและพาหะนาํโรคสตัวเ์ลี้ยง

สุนขั ฯลฯ การประกวดพนัธุ์สตัวจ์าํนวน  -ทาํใหผู้ท้ี่ผลิตพนัธุ์สตัวม์ีโอกาส

 -เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ ้ 1 ครั้งมีสตัวเ์ขา้ร่วมประกวด ปรับปรุงพนัธุ์สตัวไ์วจ้าํหน่าย

เลี้ยงสตัวม์ีการจดัการปรับปรุง ประมาณ 2,000 ตวั และ ตามความตอ้งการของผูเ้ลี้ยงสตัว์

เปลี่ยนแปลงการดูแลพนัธุ์สตัว์ ประชาชนผูเ้ขา้เยีย่มชมการ และทาํใหเ้กิดอาชีพ ลดการวา่งงาน

อยา่งถูกวธิี ทาํใหส้ตัวม์ีสุขภาพ ประกวดไม่นอ้ยกวา่  3,000

ดี คน 



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงลาน

ประดิษฐานพระโพธิสตัว์

กวนอิม บริเวณเขาหนองยวน

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 

 - เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภยัแก่ประชาชน

และนกัท่องเที่ยวที่มา

สกัการะ  พระโพธิสตัว์

กวนอิมที่ประดิษฐานบน

เขาหนองยวน

 - เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ

พฒันาแหล่งท่องเที่ยว

 - ซ่อมแซมอาคารเดิมที่ชาํรุด

 - ก่อสร้างบนัไดทางขึ้นและลิฟท์

โดยสาร

 - ก่อสร้างลานจอดรถ

 - ก่อสร้างอาคารจาํหน่ายของที่ระลึก

 - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

 - ก่อสร้างอาคารร้านอาหาร

30,000,000 -                 -          - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการขึ้น

สกัการะพระโพธิสตัว์

กวนอิมที่ประดิษฐานบนเขา

หนองยวน 

 - เพิ่มศกัยภาพการพฒันา

แหล่งท่องเที่ยว

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ
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หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2 โครงการขยายพื้นที่

สวนสาธารณะอนุสาวรีย์

พระยารัษฎานุประดิษฐฯ์

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่พกัผอ่น 

 หยอ่นใจและ

นนัทนาการภายในเขต

เมืองใหม้ากขึ้น

 - เพื่อรองรับประชาชน

และนกัท่องเที่ยวที่เขา้

มาใชบ้ริการสาธารณะที่

เพิ่มมากขึ้น

ขยายพื้นที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์

พระยารัษฎานุประดิษฐ ์เนื้อที่           

5–3– 4/10 ไร่ โดย 

 - ก่อสร้างถนน ทางเดิน ลาน

อเนกประสงคแ์ละที่จอดรถ

 - ก่อสร้างอาคารร้านคา้และศาลา

พกัผอ่น

 - ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินขา้ม

 - ปลูกตน้ไม/้จดัสวนหยอ่ม

 - งานระบบประปา/สุขาภิบาล

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

                -        45,000,000             -    - มีพื้นที่พกัผอ่นหยอ่นใจ

และนนัทนาการภายในเขต

เมืองเพิ่มขึ้น

 - สามารถรองรับ ปริมาณ

ประชาชนและนกัท่องเที่ยว

ไดม้ากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ

 - งานสถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น

และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่น

ภายในสวนสาธารณะเทศบาล

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ

ใหบ้ริการสวนสาธารณะ

 ในการรองรับการ

ท่องเที่ยว การพกัผอ่น

หยอ่นใจ และการออก

กาํลงักายของเด็ก

 - เพื่อส่งเสริม

พฒันาการและการออก

กาํลงักายแก่เด็ก

ก่อสร้างสนามเดก็เล่นภายใน

สวนสาธารณะฯ 3 แห่ง ประกอบดว้ย  

สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 

สวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ และ

สวนสาธารณะอนุสาวรีย ์พระยารัษฎาฯ 

1. ติดตั้งเครื่องเล่น ชุดสไลเดอร์ 

ประกอบดว้ย  5 สถานี คือ

1.1 สถานีที่ 1 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้น

 และสไลเดอร์ - สไลเดอร์รูปหอยโข่ง

1.2 สถานีที่ 2 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้น

เชื่อมสถานีที่ 1 – สไลเดอร์ลอด – สไล

เดอร์

1.3 สถานีที่ 3 ประกอบดว้ย อุโมงลอด

เชื่อมสถานีที่ 2 - สไลเดอร์เดี่ยว – สไล

เดอร์หอยโข่งคู่ – ทางขึ้น

1.4 สถานีที่ 4 ประกอบดว้ย สไลเดอร์

1.5 สถานีที่ 5 ประกอบดว้ย สไลเดอร์คู่

                -        19,950,000             -    - สวนสาธารณะภายในเขต

เทศบาลนครตรังมีศกัยภาพ

ในการรองรับประชาชนผูม้า

ท่องเที่ยว พกัผอ่นหยอ่นใจ 

และออกกาํลงักายเพิ่มขึ้น

 - เป็นการส่งเสริม

นนัทนาการและการ ออก

กาํลงักายแก่เด็กอีกทางหนึ่ง

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2. ติดตั้งเครื่องเล่น ชุดเรือ ประกอบดว้ย 3

 สถานี  คือ

2.1 สถานีที่ 1 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้น

 – สไลเดอร์ – กาํแพงปีน – ลูกกลิ้งหมุน –

 ทางเดินเชื่อมสถานีที่ 2

2.2 สถานีที่ 2 ประกอบดว้ย เรือ – บนัได

เวยีน – สไลเดอร์ลอด – ทางขึ้น – อุโมงค์

ลอดเชื่อมสถานีที่ 3

2.3 สถานีที่ 3 ประกอบดว้ย สไลเดอร์

หอยโข่ง

3. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง

มอเตอร์ไซค ์ จาํนวน 1 ชุด

4. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง  รถ

เต่า  จาํนวน 1 ชุด

5. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริงจระเข้

 จาํนวน 1 ชุด
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง 4 ที่

นัง่ จาํนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง  รูปมา้

 3 ที่นัง่ จาํนวน 1 ชุด

8. ติดตั้งเครื่องเล่นสปริงไดโนเสาร์ 

จาํนวน 1 ชุด

9. ติดตั้งเครื่องเล่นกระดกรูปมา้ 2 ที่นัง่ 

จาํนวน 1 ชุด

10. ติดตั้งชุดปืนป่ายหนา้ผา   1 ชุด

11. พื้นที่ปูยางพารา ขนาด 50x50x2.5 

เซนติเมตร ประมาณ 246 ตารางเมตร

12. พื้นที่ปูคอนกรีตฉาบเรียบ หนา 0.10 

เมตร  ประมาณ 30 ตารางเมตร

13. วางคนัหินสาํเร็จรูป ขนาด 

0.30x0.50x0.10 เมตร ความยาวประมาณ 

130.00 เมตร
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า

แสงสวา่งรอบสวนสาธารณะ

อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุ

ประดิษฐ์

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อปรับปรุง

ทศันียภาพภายในและ

โดยรอบสวนสาธารณะ

 - เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและปลอดภยั

แก่ผูม้าใชบ้ริการ

สวนสาธารณะ

 

 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าประดบัโดยรอบ

สวนสาธารณะ จาํนวน 48 ตน้

 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งดา้นใน

สวนสาธารณะ จาํนวน 6 ตน้

                -          3,800,000             -    - ทศันียภาพภายในและ

โดยรอบสวนสาธารณะมี

ความสวยงามยิง่ขึ้น

 - ประชาชนผูม้าใชบ้ริการ

สวนสาธารณะมีความสะดวก

ปลอดภยั

 

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการปรับปรุงทางเขา้

สวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 95 ดา้นถนน

ขนานทางรถไฟ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อปรับปรุงทางเขา้

สวนสาธารณะในมี

สภาพสมบูรณ์ สวยงาม

 - ก่อสร้างพื้นที่จอดรถคลุมพื้นที่

คลองดา้นหนา้ ขนาด 7.90 x 210.00 

เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 1,669 ตร.ม.

 - ก่อสร้างรั้ว สูง 1.50 เมตร ความยาว 

210.00 เมตร

 - ก่อสร้างประตูปิดเปิดทางเขา้

สวนสาธารณะ กวา้ง 13.60 ม. สูงเฉลี่ย

 1.80 ม. จาํนวน 1 ช่อง

 - ปรับปรุงตกแต่งซุม้ทางเขา้ของเดิม 

จาํนวน 1 ซุม้

                -        16,500,000             -    - ทางเขา้สวนสาธารณะ

ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีสภาพ

สมบูรณ์ สวยงาม รองรับการ

ใชบ้ริการของผูม้าท่องเที่ยว

และพกัผอ่นหยอ่นใจ

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 โครงการปรับปรุงทางเทา้

ภายในสวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 95

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อปรับปรุงทางเดิน

เทา้ภายใน

สวนสาธารณะใหม้ี

สภาพสมบูรณ์ สวยงาม

 - รื้อถอนทางเดินบลอ็กคอนกรีตอดั

แรงของเดิมบริเวณทางเดินโดยรอบ

เกาะและทางเดินดา้นหนา้พระราชานุ

สาวรียส์มเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนีออกแลว้ปรับปรุงใหม่เป็น

พื้นทางเทา้คอนกรีตพิมพล์ายในที่ 

พื้นที่ประมาณ  3,160 ตารางเมตร

                -          4,000,000             -    - ทางเดินเทา้ภายใน

สวนสาธารณะมีสภาพ

สมบูรณ์สวยงาม รองรับการ

ใชบ้ริการของผูม้าท่องเที่ยว

และพกัผอ่นหยอ่นใจ

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ส่องสวา่งและระบบกาํจดั

ตะไคร่นํ้ า  บริเวณนํ้ าพ ุ

ถนนพทัลุง

 - เพื่อปรับปรุงและ

บาํรุงรักษา 

ประติมากรรมและนํ้ าพุ

ใหม้ีสภาพสมบูรณ์

สวยงาม

 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่งชุดกินรี

และนํ้ าตก พร้อมเดินสายไฟฟ้า และ

ตูค้วบคุม จาํนวน 1 ชุด

 - ติดตั้งระบบกาํจดัตะไคร่นํ้ า พร้อม

เดินระบบสายไฟฟ้าและระบบท่อ 

จาํนวน 1 ระบบ 

      680,000                     -               -    - งานประติมากรรมและนํ้ าพุ

ไดร้ับการปรับปรุงบาํรุงรักษา

ใหม้ีสภาพสมบูรณ์สวยงาม

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสวนสาธารณะ
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 โครงการก่อสร้างหอ  - เพื่อเป็นศูนยร์วมการ ก่อสร้างหอศิลปวฒันธรรม  พื้นที่ไม่                 -        90,000,000             -    - คนเมืองตรังมีแหล่งเรียนรู้  - สาํนกัการช่าง
ศิลปวฒันธรรมจงัหวดัตรัง แสดงศิลปวฒันธรรม

ระดบัทอ้งถิ่น  ระดบั

จงัหวดั ระดบัชาติและ

นานาชาติ

 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ดา้นศิลปวฒันธรรม  

จารีตประเพณี ศิลปะร่วม

สมยั และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น ประจาํจงัหวดัตรัง

 - เพื่อเป็นสถานที่สันทนา

การและพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของประชาชน และ

นกัท่องเที่ยวนานาชาติ

นอ้ยกวา่ 4,000 ตารางเมตร  ลาน

แสดงกิจกรรมทางวฒันธรรม  พื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 2,160 ตารางเมตร  ปรับ

สภาพภูมิทศัน์  ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 

 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค  ระบบ

สาธารณูปการ ในที่ดิน     ราชพสัดุ

แปลงหมายเลขทะเบียน ตง 235 

(แปลงสนามชนโคตรัง) ถนนพทัลุง 

เนื้อที่ 9-3-14 ไร่

 งบขอรับการ

สนบัสนุน

ดา้นศิลปวฒันธรรม  และ

สถานที่สนัทนาการเพิ่มขึ้น    

 - นกัท่องเที่ยวนานาชาติมา

เยีย่มเยอืนเพิ่มรายไดใ้น

ทอ้งถิ่นและเศรษฐกิจดีขึ้นใน

ภาพรวมของจงัหวดั

 - งานสถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการสร้างงาน  - เพื่อเป็นการพฒันา ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณถนนวเิศษกลุ                 -        80,000,000             -    - ทาํใหเ้กิดสถานที่ท่องเที่ยว  - สาํนกัการช่าง
ประติมากรรมเอกลกัษณ์

เมืองตรัง

 

จุดท่องเที่ยวที่สาํคญั

สาํหรับดึงดูด

นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ    

 - เพื่อใหจ้งัหวดัตรังมี

ชิ้นงานศิลปกรรมที่สื่อ

มาในงานประติมากรรม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวดา้น

วฒันธรรมเพิ่มอีกหนึ่ง

แห่ง

ในพื้นที่ประมาณ 4,600 ตร.ม. 

องคป์ระกอบของประติมากรรมฟ้อน

รํา, ป่าหิมพานต,์ รูปหนงัตะลุง,   

ประติมากรรม ๑๒ นกักษตัร   และ

ก่อสร้างลานกิจกรรม  กวา้ง 6.00 เมตร

 ยาว       120.00เมตร  มีระบบแสง  สี 

 นํ้าพ ุเสน้ลวดลายฝังตวั ในพื้น

คอนกรีตดว้ยทองแดง  ปูหินขดั

 งบขอรับการ

สนบัสนุน

อีกจุดหนึ่งของจงัหวดัตรัง      

 - เสริมสร้าง LANDMARK  

เมืองใหม้ีความโดดเด่น          

 - เป็นการสื่อผลงานศิลปะให้

คนตรังและคนทัว่ไปรับรู้ถึง

สญัลกัษณ์ของจงัหวดัตรัง

 - งานสถาปัตยกรรม
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3. ยุทธศาสตร์           การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
3.3   แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวน

สาธารณะเรือนจาํ (เดิม)

 (เสนอโดยเวทีประชาคม)

 

 

 

 - เพื่อเพิ่มสดัส่วนพื้นที่

การออกกาํลงักาย

กลางแจง้ และ

ที่จอดรถใหม้ากขึ้น

 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

ประชาชนและเยาวชน

สนใจการออกกาํลงักาย

 - ก่อสร้างลานจอดรถและ PLAZA  

พื้นที่ประมาณ 3,800 ตร.ม.

 - ก่อสร้างอาคารหอ้งพกัเจา้หนา้ที่ส่วน

ติดต่อสอบถาม  หอ้งควบคุม ศาลา

ทางเดิน  อาคารออกกาํลงักายในร่ม  

พื้นที่ประมาณ 550 ตร.ม.

 - ก่อสร้างสวนนํ้าสาํหรับเดก็ ผูใ้หญ่

พร้อมระบบบาํบดันํ้าในสระ  ลาน

อเนกประสงค ์และศาลาริมนํ้า  พื้นที่

ประมาณ 6,100 ตร.ม.

 - ก่อสร้างสนามเดก็เล่น พื้นที่ประมาณ 

1,800 ตร.ม.

 - ก่อสร้างหอ้งนํ้า/ส้วม พื้นที่ 60 ตร.ม.

 - จดัสวนหยอ่มและปลูกตน้ไม ้               

ไมด้อกไมป้ระดบั พื้นที่ประมาณ      

4,900 ตร.ม.

                -      100,000,000             -    - ประชาชนมีสถานที่ใน

การเล่นกีฬากลางแจง้

เพิ่มมากขึ้น

 - มีพื้นที่จอดรถสาํหรับ

ผูเ้ขา้มาใชส้ถานที่ออก

กาํลงักายมากขึ้น

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

 - สาํนกัการช่าง 

 - งานสถาปัตยกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.1   แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้มกีารใช้ทีด่นิอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่อียู่

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซื้อที่ดินบริเวณ          

ซอยหลงัสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มจงัหวดัตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเขา้ออก

บริเวณ ซอยหลงัสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มจงัหวดัตรัง

 - ซื้อที่ดินสาํหรับการก่อสร้าง

ทางเขา้-ออกของประชาชนบริเวณ

ซอยหลงัสาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

จงัหวดัตรังพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 13 ตาราง

วา

     500,000                  -                -    - สามารถแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนในเรื่องทางเขา้ออก

ของประชาชนในซอย

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.1   แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้มกีารใช้ทีด่นิอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่อียู่

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2 โครงการจดัซื้อที่ดิน  -เพื่อใหม้ีสถานที่ใชเ้ป็นที่  - จดัซื้อที่ดินชุมชนที่เทศบาล -            2,500,000   -             - ชุมชนมีสถานที่เพื่อใช้  -กองสวสัดิการสงัคม
ก่อสร้างที่ทาํการชุมชน ก่อสร้างที่ทาํการชุมชน จดัตั้งขึ้น  โดยมีเนื้อที่ไม่นอ้ย ในการก่อสร้างที่ทาํการ  -งานพฒันาชุมชน
นาตาล่วง  -เพื่อใชชุ้มชนมีที่ทาํการถาวร กวา่  40  ตารางวา ชุมชนที่ถาวรมัน่คง 
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 -เพื่อใหชุ้มชนมีสถานที่ในการ แขง็แรงใชง้านได้
(เสนอโดยเวทีประชาคม) ประชุมประชาชนในชุมชนและ ยาวนาน

จดักิจกรรมของชุมชน  -ประชาชนในชุมชนมี
ประสานงานที่ชดัเจน
และแน่นอน
 -ชุมชนมีสถานที่ในการ
จดัเก็บทรัพยส์ินของ
ชุมชนและเอกสารเป็น
ระเบียบ



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.1   แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้มกีารใช้ทีด่นิอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่อียู่

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 โครงการจดัซื้อที่ดิน  -เพื่อใหโ้รงเรียนมีพื้นที่  - จดัซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 33065 -            4,800,000 -           -โรงเรียนมีที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อ  -สาํนกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล2 เพียงพอในการจดัการเรียน จาํนวน 2 ไร่ 7.03 ตารางวา ใชเ้ป็นที่จดัการเรียนการสอน  -งานโรงเรียน

(วดักะพงัสุรินทร์) การสอน  -จดัซื้อที่ดินโฉนดเลขที่32301 -            12,000,000 -          และกิจกรรมต่างๆ  -โรงเรียนเทศบาล 2
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 - เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ จาํนวน7ไร่ 71.6 ตารางวา  -สามารถรองรับอาคาร (วดักะพงัสุรินทร์)

จากการปฏิบตัิจริงในวชิา ประกอบการเรียนและ

การเกษตร สิ่งก่อสร้าง

 -เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชพ้ื้นที่
จดักิจกรรมโครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.1   แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้มกีารใช้ทีด่นิอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่อียู่

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการจดัซื้อที่ดิน  -เพื่อใหโ้รงเรียนมีพื้นที่  -จดัซื้อที่ดินโรงเรียน -            -              10,000,000  -โรงเรียนมีที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อ  -สาํนกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล5 เพียงพอในการจดัการเรียน ดา้นทิศตะวนัตก หลงัโรงเรียน ใชเ้ป็นที่จดัการเรียนการสอน  -งานโรงเรียน

(วดัควนขนั) การสอน จาํนวน1 แปลง พื้นที่ 4 ไร่เศษ และกิจกรรมต่างๆ  -โรงเรียนเทศบาล 5
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 -เพื่อขยายพื้นที่ใชป้ระโยชน์  -สามารถรองรับอาคาร (วดัควนขนั)

ของโรงเรียน ประกอบการเรียนและ

 -เพื่อรองรับอาคารและ สิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มขึ้น
ของจาํนวนนกัเรียน



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนเพลิน

พิทกัษ ์ซอย 16

 

(เสนอโดยคาํร้องของ 

นางอุ่นจิตร มิ่งเมือง  

วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2552)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร 

ยาวประมาณ 370.00 เมตร  

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

740.00 เมตร

4,000,000     -                -                    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น 

นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนทุ่งควน 

เชื่อมต่อถนนรักษจ์นัทน์ ซอย 3 

 (ซอยวโินทยั)

 

(เสนอโดยคาํร้องของ 

นายสงบ วโินทยั  

วนัที่ 11 ตุลาคม 2553)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว

ประมาณ 255.00 เมตร   หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 1,020 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 510.00 เมตร

      2,300,000 -                -                    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น 

นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 โครงการปรับปรุงการจราจร 

ถนนบา้นโพธิ์ จากสามแยกร้าน

โกชอ้ยถึงสุดเขตเทศบาล

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ

สะดวกปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน

 - ตีเสน้และเครื่องหมายจราจร  พื้นที่

ประมาณ 1,170 ตารางเมตร

 - ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบ ขนาด 

300 มิลลิเมตร จาํนวน 5 ชุด

 - ติดตั้งหมุดสะทอ้นแสง   ส่องทาง  

จาํนวน 500 จุด

      1,430,000 -                -                    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนน

เวยีนกะพงั และถนนบา้นโพธิ์ 

ซอย 2

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ

สะดวกปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน

 - ไสผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต

เดิม หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 35,000 

ตารางเมตร

 - งาน Recycling หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ 35,000 ตารางเมตร 

 - งานปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนก

รีต หนา 0.05 เมตร  กวา้ง 5.00 – 29.00

 เมตร    ยาว 2,680.00 เมตร พื้นที่ 

35,000 ตารางเมตร  พร้อมงานตีเสน้

และเครื่องหมายจราจร

                   -   -                18,000,000       - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -   -                25,000,000       - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนไทรงาม

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

ไทรงามจากถนนราชดาํเนินถึงบริเวณ

โรงรับจาํนาํ

 - ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับการ

สนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -   75,000,000   -                    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนท่ากลาง

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

ท่ากลาง จากสี่แยกท่ากลางถึงบริเวณ

หนา้โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

 - ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -   42,000,000   -                    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนเจิมปัญญา

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

เจิมปัญญา จากสามแยกศุนย์

การศึกษานอกโรงเรียนถึงสามแยก

หนา้โรงเรียนพรศิริกลุ

 - ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -   55,300,000   -                    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนพทัลุง ช่วงที่ 2

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

พทัลุง จากหนา้ศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียนถึงดา้นหนา้สวนสาธารณะ

อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุประดิษฐฯ์

 - ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -   75,000,000   -                    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนหว้ยยอด

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

หว้ยยอดจากสะพานขา้มคลอง       

หว้ยยางถึงสามแยกวดักฏุยาราม

- ปรับปรุงเกาะกลางถนน หว้ยยอด

ใหม่ ความกวา้งเฉลี่ย 1.50 เมตร  

ความยาวประมาณ 900.00 เมตร  ปลูก

ไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั ติดตั้ง

ไฟฟ้าแสงสวา่งส่องถนน

- ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า ตามแบบของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

10 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -      121,100,000                       -    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนเพลินพิทกัษ์

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

ถนนเพลินพิทกัษ ์จากสามแยกวดักฏุ

ยาราม ถึง  สามแยกหมอวทิย์

- ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม

 

241



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อแกไ้ขปัญหา  - ก่อสร้างระบบระบายนํ้ า  และ                    -      126,500,000                       -    - สามารถแกไ้ขปัญหา  - สาํนกัการช่าง
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

การจราจรและปัญหานํ้ าท่วมขงั

 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ

ถนนใหม้ีความเป็น ระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน

รัษฎา-ถนนพระราม 6 ช่วงสี่แยกหอ

นาฬิกาถึงสี่แยกโคกหล่อ

- ก่อสร้างเคเบิลใตด้ินไฟฟ้าแรงสูง/

แรงตํ่า  ตามแบบแปลนของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

 งบขอรับ

การสนบัสนุน

การจราจรและปัญหานํ้ า

ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น

 - ทศันียภาพของถนนมี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และสวยงาม

 - งานสาธารณูปโภค

 - งานวศิวกรรม
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า 

ค.ส.ล. ถนนกนัตงั บริเวณถนน

พาดทางรถไฟ

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นผิวเรียบ ความยาวไม่

นอ้ยกวา่ 50.00 เมตร

         250,000                    -                         -    - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ซอย 5 หนองยวน

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ

สะดวกปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

  กวา้ง 4.20 - 11.00 เมตร  ยาว   303.00

 เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,075 

ตารางเมตร

      3,639,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

และรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนน

หนองยวน ดา้นขา้งโรงเรียน

เทศบาล 4 (วดัมชัฌิมภูมิ)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 กวา้ง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 32.00 

เมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร ความ

ยาวประมาณ 32.00 เมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.25 เมตร มีฝาปิด

เปิดทุกระยะ 10.00 เมตร หรือตาม

สภาพพื้นที่ ยาวประมาณ 170.00 เมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความ

ยาวประมาณ 103.00 เมตร

 - ปรับปรุงรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. เดิม 

(ดา้นหลงัโรงเรียน) กวา้ง 0.60 เมตร   

ลึก 0.80 เมตร ยาวประมาณ 58.00 เมตร

                   -         2,850,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า 

ค.ส.ล. ถนนพทัลุง ซอย 7 

จากบา้นเลขที่ 105/79 

จดคลองหว้ยยาง

(จากคาํร้องของ 

จ.ส.ท. รัศมี ยอมใหญ่ 

ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2553)

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อ

พกั ความยาวรวมทั้งสองขา้งประมาณ

 200.00 เมตร

      1,040,000                    -                         -    - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

16 โครงการก่อสร้างทางเทา้ ถนน

อุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนน

อุดมลาภเชื่อมถนนควนคีรี ถึง

สวนสาธารณะทบัเที่ยง

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการเดินเทา้

 - ก่อสร้างคนัหินทางเทา้ ความกวา้ง 

1.50  เมตร  ระยะทางไม่นอ้ยกวา่     

635.00 เมตร

      2,300,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการเดินเทา้

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค 247

(เสนอโดยเวทีประชาคม)



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพื่อความสะดวกปลอดภยัใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.       2,100,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก  - สาํนกัการช่าง
บริเวณสามแยกโรงพยาบาล การใชร้ถใชถ้นน กวา้ง 8.50 - 20.00 เมตร ยาวประมาณ ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  - งานสาธารณูปโภค
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วฒันแพทย์ 85.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่
1,380 เมตร

(เสนอโดยเวทีประชาคม)



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

แสงสวา่งภายในเขตเทศบาล

นครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชถ้นนในยามคํ่าคืน

 - เพื่อการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า และงบประมาณในการ

ดูแลบาํรุงรักษา

 - เปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟ้าแสง

สวา่งของเดิมเป็นโคมไฟส่องสวา่ง

แบบประหยดัพลงังาน โดยติดตั้งกบั

ขาเหลก็บนเสาเดิม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่

 1,800 จุด

 - เปลี่ยนขาเหลก็ โคมและหลอด

ไฟฟ้าแสงสวา่งของเดิมเป็นชุดโคม

ไฟส่องสวา่งแบบประหยดัพลงังาน 

โดยติดตั้งในตาํแหน่งเดิม จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 2,000 จุด

 - ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งแบบ

ประหยดัพลงังาน บนเสาเหลก็รูป

นางฟ้า ความสูงประมาณ  8.00 ม. (ใน

ถนนราชดาํเนิน, พระราม 6, กนัตงั 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 140 ตน้

                    -                      -       130,000,000  - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชถ้นนใน

ยามคํ่าคืน

 - ประหยดังบประมาณค่า

กระแสไฟฟ้าและในดา้น

การดูแลบาํรุงรักษา

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

19 โครงการก่อสร้างถนน   ค.ส.ล. 

ถนนทุ่งควน ซอยขา้งบา้นเลขที่

 82 (โรงเลื่อย)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นน 

ขดุลอกผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก

คอนกรีตของเดิมออก  แลว้ทาํการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  

 กวา้ง 7.50 - 8.50 เมตร  ความยาว

ประมาณ 255.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 2,000 ตารางเมตร

                   -         1,700,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน

 

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

20 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนโคกขนั 

ซอยชุมชนโคกขนั

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร กวา้ง  1.40 - 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 228.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 625 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร พื้นดา้นบน

เป็นรางตื้น  มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว

ทั้งสองขา้งประมาณ 128.00 เมตร

                   -         1,012,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

21 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ซอยแยกถนน

กนัตงัถึงสุดเขตเทศบาลนครตรัง

(ขา้งร้านตาํนานลาว)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 4.50 เมตร

ยาวประมาณ  30.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 135 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร พื้นดา้นบน

เป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว

ทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  60.00 เมตร

         350,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

22 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ซอยแยกถนน

บางรัก ขา้งบา้นเลขที่ 34/34 ไป

ทางทิศตะวนัออก จดถนน

มหาราช (ถนนเก่า)

 

(เสนอโดย

นายวทิย ์ เกษมพงศากร

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

และเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารมีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 กวา้ง 6.00 เมตร

ยาวประมาณ  335.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 2,010 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึก 0.60 เมตร พื้นดา้นบน

เป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  ความยาว

ทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  670.00 เมตร

                   -         4,080,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

23 โครงการปรับปรุงทางเทา้

พร้อมบ่อพกัถนน

เพลินพิทกัษ ์ซอย 8 

(ซอยตน้จาํปี) เริ่มจากถนน

เพลินพิทกัษถ์ึงถนนทุ่งควน

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชถ้นนและเดินเทา้

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 

 - ปรับปรุงบ่อพกัเดิม

ไม่นอ้ยกวา่ 187 บ่อ และ

รื้อทางเทา้เดิมออกทั้งสองขา้ง

 - ก่อสร้างคนัหินรางตื้นพร้อม

ทางเทา้ กวา้ง 1.00 เมตร 

(รวมคนัหิน)  และเทคอนกรีตทาง

เทา้ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

1,320.00 เมตร

      4,546,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชถ้นนและ

เดินเทา้

 - การระบายนํ้ าสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

24 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนหว้ยยอด

 ซอย 18

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 8.00 - 10.00 เมตร 

ยาวประมาณ  696.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึก 0.50-0.70 เมตร พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่   

  ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  

1,385.00 เมตร

                   -         9,100,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

255



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

25 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนพระ

งามขา้งบา้นเลขที่ 5/1 ถึง

บา้นเลขที่ 28 เชื่อมต่อของเดิม

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 6.00-7.00  เมตร ยาว

ประมาณ 190.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 1,350 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่   

380.00 เมตร

      2,400,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลทต์ิก คอนกรีต ถนน

บา้นโพธิ์

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - ไสผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต

เดิม หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ 68,500 

ตารางเมตร

 - งาน Recycling หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ 68,500 ตารางเมตร 

 - งานปูผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก   

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวา้ง     

11.00 – 20.00 เมตร  ยาว 2,380.00 

เมตร พื้นที่ 68,500 ตารางเมตร   

พร้อมงานตีเสน้จราจรและ

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

                   -       26,500,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ซอยแยกถนน รักษจ์นัทน์ ขา้ง

บา้นเลขที่ 19/8

(จากคาํร้องของ 

นางพทัยา บุญชยั 

ลงวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2554)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา           

0.15 เมตร  กวา้ง 6.00 - 8.00 เมตร  ยาว

 102.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 

670 ตารางเมตร

         600,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

258



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

28 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล.ถนนบา้น

โพธิ์ ซอยแยกขา้งบา้นเลขที่ 2/3

(เสนอโดยคาํร้องของ 

นายมนตรี ตรังวชัรกลุ  

ลงวนัที่  11 กมุภาพนัธ์ 2554)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 1.50  เมตร ยาว

ประมาณ 86.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 129 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นผิวเรียบ มีฝาปิดเปิด

ทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

172.00 เมตร

         750,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

259



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

29 โครงการปรับปรุงระบบ

ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรภายใน

อาคารสาํนกังานเทศบาลนคร

ตรัง

 - เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้า

ลดัวงจรและอนัตรายจาก

กระแสไฟฟ้า เนื่องจากการใช้

งาน และภาระโหลดเพิ่มมาก

ขึ้น

 - เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยส์ิน

 - ติดตั้งตูโ้หลดเซนเตอร์ MDB 

จาํนวน 1 ตู ้

 - ติดตั้งตูโ้หลดยอ่ยแต่ละชั้น/หอ้ง 

จาํนวน 8 ตู ้

 - เดินสายเมน สายวงจรยอ่ย ประมาณ

 340.00 เมตร

      1,000,000                    -                         -    - เครื่องใชไ้ฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพการทาํงาน   

มากขึ้น

 - ลดปัญหาการเกิด

กระแสไฟฟ้าลดัวงจร

 - สามารถป้องกนัอนัตราย

จากการใชก้ระแสไฟฟ้า

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 3  ซอย

ขา้งชุมชนหลงัควนหาญ 

เชื่อมต่อแนวเดิม

 

(เสนอโดย 

นายธนิต จนัทร์แจ่มใส

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า

คืน

 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้

กระแสไฟฟ้าของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าโดยติดตั้งเสา

พาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัตรัง  

ตามแนวถนน  ระยะทางประมาณ  

160.00 เมตร  

           70,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนนในยามคํ่าคืน

 - สามารถรองรับความ

ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า

ของประชาชนที่มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนเพลินพิทกัษ ์      

ซอย 16 (นกัร้อง) เชื่อมต่อ    

แนวเดิม

 

(เสนอโดย

นายยงยทุธ กิตติพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง )

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า

คืน

 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้

กระแสไฟฟ้าของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าโดยติดตั้งเสา

พาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัตรัง  

ตามแนวถนน  ระยะทางประมาณ  

180.00 เมตร  

           80,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนนในยามคํ่าคืน

 - สามารถรองรับความ

ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า

ของประชาชนที่มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณแยกจากซอย 13 วเิศษกลุ

เชื่อมต่อแนวเดิมถึงคลองนํ้ าเจ็ด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า

คืน

 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้

กระแสไฟฟ้าของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าโดยติดตั้งเสา

พาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัตรัง  

ตามแนวถนน ระยะทางประมาณ  

120.00 เมตร  

           50,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนนในยามคํ่าคืน

 - สามารถรองรับความ

ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า

ของประชาชนที่มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนควนขนั (โคกยงู) 

จากบา้นเลขที่ 46/12 เชื่อมต่อ

แนวเดิม

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า

คืน

 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้

กระแสไฟฟ้าของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าโดยติดตั้งเสา

พาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัตรัง  

ตามแนวถนน  ระยะทางประมาณ  

200.00 เมตร  

         100,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนนในยามคํ่าคืน

 - สามารถรองรับความ

ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า

ของประชาชนที่มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงตํ่าและไฟฟ้าสาธารณะ 

ระหวา่ง ซอย 7 กนัตงั กบัซอย

หลงัโรงเรียนวดัควนวเิศษ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั

ในการใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า

คืน

 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้

กระแสไฟฟ้าของประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าโดยติดตั้งเสา

พาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัตรัง  

ตามแนวถนน  ระยะทางประมาณ  

100.00 เมตร  

           70,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใช้

ถนนในยามคํ่าคืน

 - สามารถรองรับความ

ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า

ของประชาชนที่มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

35 โครงการติดตั้งระบบสญัญาณ

ไฟจราจร

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการ

ติดตั้งระบบสญัญาณไฟจราจร 

เพิ่มเติมบริเวณทางแยกต่างๆ ดงันี้

 - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

ใชร้ถใชถ้นน  - บริเวณสามแยกโกชอ้ย ถนนเวยีน

กะพงั จาํนวน 1 จุด

                   -         1,300,000                       -   266

 - บริเวณสามแยกโคง้เวทิน ถนน

กนัตงั จาํนวน 1 จุด

      1,300,000                    -                         -   

 - บริเวณสามแยกวดัตนัตยาภิรม 

ถนนท่ากลาง จาํนวน 1 จุด

                   -         1,300,000                       -   

 - บริเวณสี่แยกถนนพาดรถไฟ ถนน

กนัตงั จาํนวน 1 จุด

      2,500,000                    -                         -   

 - บริเวณสามแยกวดัแจง้ ถนนกนัตงั  

จาํนวน 1 จุด

                   -         1,300,000                       -   



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

36 โครงการก่อสร้างทางเทา้ถนน

นํ้ าผดุ เริ่มจากสะพานขา้ม

คลองหว้ยยางถึงคลองนํ้ าผดุ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

และเดินเทา้

ปรับปรุงฝารางระบายนํ้ า พร้อม

ก่อสร้างทางเทา้กวา้ง   0.80 – 1.50 

เมตร ความยาวรวมทั้งสองขา้ง

ประมาณ 2,300.00 เมตร

                   -                      -            2,300,000  - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยั ในการใชร้ถใช้

ถนน

และเดินเทา้

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

37 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ขา้ง

บา้นเลขที่ 7/7 ถึงบา้นเลขที่ 

7/30 ถนนเพลินพิทกัษ ์ซอย 8

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 กวา้งประมาณ 3.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 55.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 165.00 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ชนิดผิว

เรียบ) ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 55.00 

เมตร(ขา้งเดียว)

         330,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

38 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนไทรงาม 

ซอยขา้งร้านสิริบรรณ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 กวา้ง 6.00-11.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 520.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 4,190.00 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้นมีฝาปิดเปิดทุกระยะ

 7.00 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ 

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

1,010.00 เมตร

      8,100,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

39 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล.ถนนขา้ง

วดันิโครธารามต่อจากของเดิม

หนา้บา้นเลขที่ 21/48 ถึงท่อ

บลอ็คคลองหว้ยยาง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร กวา้ง  6.00 - 8.00 เมตร 

ยาวประมาณ 355.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 2,119 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร ลึกตน้ราง 0.50 เมตร พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น  มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่660.00

 เมตร (รวมท่อลอด)

      4,500,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า 

ค.ส.ล. พร้อมทางเทา้  ภายใน

สนามกีฬา 2 (ทุ่งแจง้) เริ่มจาก

บริเวณหนา้สนามกีฬา

(ถนนสายตรัง-สิเกา) ถึงบริเวณ

สนามยงิปืน

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าบริเวณ

สนามกีฬาและอาคารต่างๆ 

ภายในสนามกีฬามีความ

สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

ปลอดภยัในการสญัจร และ

ออกกาํลงักายภายในสนามกีฬา

 - วางท่อระบายนํ้ า ค.อ.ร. มอก.ชั้น3 

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.00 x 1.00 เมตร 

พร้อมบ่อพกัทุกระยะ 20.00 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ความยาวรวมไม่

นอ้ยกวา่ 1,160.00 เมตร

 - วางท่อเหลี่ยมสาํเร็จรูป  ขนาด    

1.20 x 1.20 เมตร  ยาวไม่นอ้ยกวา่ 

45.00 เมตร

 - ก่อสร้างทางเทา้พร้อมคนัหิน และ 

ปูพื้นดว้ยบลอ็กคอนกรีตอดัแรง  กวา้ง

รวม 2.00 เมตร  ยาวประมาณ  

1,160.00 เมตร

                   -                      -          11,500,000  - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารภายในสนาม

กีฬามีความสะดวกรวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - ประชาชนมีความสะดวก

ปลอดภยัในการใชท้างเทา้

เพื่อสญัจรและออกกาํลงักาย

 - สามารถรองรับการ   ใช้

งานสาํหรับการแข่งขนักีฬา

ระดบัชาติ  และระดบัต่างๆ 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

41 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. แยกจาก

ซอย 13 รัษฎา ขา้งบา้นเลขที่ 

105/50 ไปทางทิศใต ้จดคลอง

นํ้ าเจ็ด

(เสนอโดยคาํร้องของ

นายวฒันา คนัฉ่อง 

วนัที่  8 พฤศจิกายน 2553)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 2.50-7.50 เมตร ยาว

ประมาณ 96.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 577 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

192.00 เมตร

      1,055,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

42 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ซอยแยกถนน

จริงจิตร  ขา้งบา้นเลขที่ 15 ไป

ทางทิศเหนือ

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 1.80 - 3.80 เมตร 

ยาวประมาณ 325.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,135 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.กวา้ง 

0.80 เมตร  ลึกประมาณ 0.80 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

650.00 เมตร

      4,496,500                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

43 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติกคอนกรีต และท่อ

ระบายนํ้ า ค.ส.ล.พร้อมทางเทา้ 

ถนนขนานทางรถไฟ  

(ช่วงหว้ยยอด-ตรัง  ตั้งแต่

ทางเขา้วดัไทรงามถึงที่ดินเช่า

รถไฟของนายรัตน์ ภู่กลาง)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

(โครงการที่เกินศกัยภาพ)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต

ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กวา้ง

ประมาณ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 

2,669.00 เมตร

 - ก่อสร้างท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล. ขนาด 

1.20 x 1.20 เมตร บ่อพกัทุกระยะ 

ประมาณ 15.00 เมตร  

 - ก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. กวา้งขา้งละ 

2.00 เมตร  

                   -       96,000,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

44 โครงการปรับปรุง สะพาน

ค.ส.ล.หนา้สวนสาธารณะ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการ 

ใชร้ถใชถ้นน 

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์

บริเวณสะพานใหส้วยงาม

 - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ต่อเนื่อง

จากสะพานเดิมทั้งสองฝั่ง โดยขยาย

ฝั่งละไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร  คิดเป็น

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  500 ตารางเมตร

 - ทาํผิวกรวดลา้งสลบักระเบื้อง

บริเวณที่ต่อเติม  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่

500 ตารางเมตร

                   -         8,000,000                       -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน

 - ประชาชนมีพื้นที่สาํหรับ

การพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มขึ้น

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

45 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั

ผูโ้ดยสาร ภายในเขตเทศบาล

นครตรัง

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อเป็นที่พกัและอาํนวย

ความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารและ

ประชาชน

ก่อสร้างศาลาที่พกัผูโ้ดยสาร

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ตารางเมตร

จาํนวน 7 หลงั หลงัละ 450,000 บาท  

ดงันี้

1.บริเวณหนา้สนามกีฬา 1 ถนนรัษฎา

2.บริเวณหนา้สนามกีฬา 2  ทุ่งแจง้

3.บริเวณหลงัสวนสาธารณะ

อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุประดิษฐ ์

ถนนพทัลุง

4.บริเวณหนา้สวนสาธารณะ

กะพงัสุรินทร์ถนนเวยีนกะพงั

5.บริเวณหนา้สวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 95 ถนนนํ้ าผดุ

6.บริเวณสามแยกถนนหว้ยยอด

7.สามแยกถนนพระงาม-ถนนนางนอ้ย

                   -                      -            3,150,000  - ผูโ้ดยสารและประชาชน

ผูใ้ชเ้สน้ทางมีที่พกัและ

ไดร้ับความสะดวกสบาย

ยิง่ขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถานที่
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

46 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนน

รักษจ์นัทน์ ซอย 7  จากถนน

รักษจ์นัทน์ ซอย 7 ถึงถนน 

รักษจ์นัทน์ ซอย 3 

(ผา่นตึกแถวนกจอก)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 2.80-4.50 เมตร ยาว

ประมาณ  300.00 เมตร  หรือ พื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 1,122 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พื้นดา้นบน

เป็นรางตื้น มีฝาปิดเปิดทุกระยะ     

7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่   

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  

600.00 เมตร

      3,382,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

47 โครงการก่อสร้างถนน   และ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ซอยแยก

ถนนวดัคลองนํ้ าเจ็ด 

(บางรัก-ควนขนั) ขา้งบา้น   

เลขที่ 2/5 ไปทางทิศเหนือ

(เสนอโดยคาํร้องของ             

นายวรพงศ ์เหนี่ยวยอ้ย          

ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2553)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 1.50  เมตร ยาว

ประมาณ 76.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 114 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกประมาณ 0.50 เมตร  

พื้นดา้นบนเป็นผิวเรียบ มีฝาปิดเปิด

ทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  

 152.00 เมตร

         650,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

48 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนพทัลุง

 ซอยขา้งบา้นเลขที่ 150 ไปทาง 

 ทิศใต ้ถึงบา้นเลขที่ 156/1

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

 กวา้ง 2.00- 5.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 72.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 258.00 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร ลึกตน้ราง 0.50 เมตร พื้น

ดา้นบนเป็นพื้นเรียบและรางตื้น มีฝา

ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม

สภาพพื้นที่ ความยาวรวมท่อลอด 

115.00 เมตร 

         700,000                    -                         -    - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

49 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนหว้ยยอด

 ซอยจากบา้นเลขที่ 323/2  ถึง

เขตรถไฟ

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา             

0.15 เมตร กวา้งประมาณ 4.50 เมตร 

ยาวประมาณ 320.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,440 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิด-เปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

640.00 เมตร

                   -                      -            3,565,000  - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

50 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้ า ถนนเพลินพิทกัษ ์

 ซอย 1 ขา้งบา้นเลขที่ 316/5

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร   กวา้ง  1.80 - 2.30 เมตร 

ยาวประมาณ 280 เมตร พร้อม

ยกระดบัผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว

 80.00 เมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  (ชนิด

ผิวเรียบ) ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ย

กวา่ 560.00 เมตร

                   -                      -            2,600,000  - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก 

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

51 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนน

สาธารณะซอยแยกจากถนน 

นางนอ้ยไปสุดบา้นเลขที่ 56/1

(บางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร กวา้ง  2.40  เมตร 

ยาวประมาณ 60.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 144 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

0.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  พื้นดา้นบน

เป็นรางตื้น  มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว

ทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  120.00 เมตร

                   -                      -               510,000  - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

52 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. จากถนนหว้ย

ยอดขา้งบา้นเลขที่ 315/20 ถึง

เขตรถไฟ

(ยงัเป็นถนนส่วนบุคคล)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร กวา้งประมาณ 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 330.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 1,320 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิด-เปิด ทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ

พื้นที่ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

 660.00 เมตร

                   -                      -            1,518,000  - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

53 โครงการก่อสร้างถนนและราง

ระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนรัษฎา  

แยกซอย 9 (ต่อจากซอยจ่าดาถึง

ถนนโครงการผงัเมืองรวม

เมืองตรัง)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน 

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวา้ง 2.90 - 3.50 เมตร 

ยาวประมาณ  145.00 เมตร  หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่  464 ตารางเมตร

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. พื้น

ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิด-เปิดทุก

ระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

290.00 เมตร

หมายเหตุ   ปลายรางตอ้งยกระดบั

เพื่อใหร้ะบายนํ้ าไดต้ลอดสาย

                   -                      -            1,196,000  - ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภยัในการใชร้ถ  

ใชถ้นน

 - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

284



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

54 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า 

ค.ส.ล. ไปตามลาํเหมือง

สาธารณประโยชน์  เริ่มจากท่อ

เหลี่ยมลอดถนนหว้ยยอด       

ซอย 21  ไปทางทิศใต้

(หลงัโรงเรียนเทศบาล

บา้นนาตาล่วง)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.      

กวา้ง 1.50 - 2.00 เมตร ลึกประมาณ 

1.70 เมตร   ความยาวไม่นอ้ยกวา่

260.00 เมตร

 

                   -                      -            3,910,000  - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็ว

ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

55 โครงการก่อสร้างสะพาน

 ค.ส.ล. ขา้มคลองนํ้ าเจ็ด    

ถนนรัษฎา ซอย 7

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน

 - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร 

กวา้ง 12.00 เมตร  ทางเทา้กวา้ง

ขา้งละ 1.50 เมตร   ยาวประมาณ  

21.00 เมตร

                   -                      -            4,600,000  - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

56 โครงการก่อสร้างสะพาน

 ค.ส.ล. ขา้มคลองนํ้ าเจ็ด     

ถนนพทัลุง ซอย 6

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อความปลอดภยัในการใช้

รถใชถ้นน

 - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร 

กวา้ง 12.00 เมตร  ทางเทา้กวา้ง     

ขา้งละ 1.50 เมตร   ยาวประมาณ  

21.00 เมตร

                   -                      -            4,600,000  - ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

57 โครงการก่อสร้างคู ระบายนํ้ า

และท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล.บริเวณ

ชุมชนหนองยวน

(บางส่วนยงัเป็นที่ดินส่วนบุคคล)

(เสนอโดยเวทีประชาคม)

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจาก

ถนนและอาคารสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น

 - ก่อสร้างคูระบายนํ้ า ค.ส.ล. กวา้ง 

2.00 เมตร ลึก 1.50เมตร  ยาวประมาณ 

 8.00 เมตร

 - ก่อสร้างท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล.ขนาด 

0.80 x 1.00 เมตร ยาวประมาณ 650.00 

เมตร

 - ก่อสร้างท่อลอดถนน   ขนาด       

1.50 x 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร

                   -                      -            8,000,000  - การระบายนํ้ าจากถนน

และอาคารมีความสะดวก

รวดเร็วยิง่ขึ้น   นํ้าไม่ท่วมขงั

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสาธารณูปโภค
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4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

58 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร  -เพื่อใชเ้ป็นสถานที่เก็บ  - ถมดินยกระดบัดา้นหลงั -                470,000        -                    -มีอาคารเก็บวสัดุ  -กองสวสัดิการสงัคม
ที่ทาํการชุมชนสรรพากร วสัดุอุปกรณ์ของชุมชน อาคารที่ทาํการชุมชนใหเ้สมอ อุปกรณ์ที่เป็นระบบ  -งานพฒันาชุมชน

ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ระดบัอาคารเดิม พื้นที่ไม่นอ้ย  -ทาํใหพ้ื้นที่ใชส้อยใน
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กวา่ 70  ตารางเมตร อาคารชุมชนเพิ่มมากขึ้น
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - ก่อสร้างต่อเติมดา้นหลงั

อาคารที่ทาํการชุมชน  เป็น
อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  กวา้ง  
4.50  เมตรยาว  10.00  เมตร
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  

45  ตารางเมตร



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

59 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริม  -เพื่อใหเ้ป็นสถานที่พกัผอ่น  -ก่อสร้างทางเทา้คอนกรีตอดัแรง -                -                500,000            -ภูมิทศัน์ริมคลองนํ้ าเจ็ด  -กองสวสัดิการสงัคม
คลองนํ้ าเจ็ดจากบริเวณ หยอ่นใจของประชาชนใน ความกวา้ง  1.50 เมตร  มีความสวยงาม  -งานพฒันาชุมชน
ดา้นขา้งโรงเรียนดรุโณทยั ชุมชน ความยาวไม่นอ้ยกวา่  100  เมตร   -ชุมชนมีสถานที่สาํหรับ
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ถึงดา้นหลงัสนามกีฬา  -เพื่อใหเ้ป็นพื้นที่ตวัอยา่ง  -ปลูกไมย้นืตน้และไมด้อก พกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มขึ้น
เทศบาลนครตรัง ในการดูแลรักษาสภาพ ไมป้ระดบั พร้อมระบบประปา  -ประชาชนในชุมชนมี

ริมคลองนํ้ าเจ็ด  สาํหรับเป็น รดนํ้ าตน้ไม ้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  จิตสาํนึกในการอนุรักษ์
(เสนอโดยเวทีประชาคม) แนวทางขยายความร่วมมือ 300  ตารางเมตร ทรัพยากรธรรมชาติของ

ไปสู่ชุมชนริมคลองนํ้ าเจ็ด แหล่งนํ้ าและสภาพริม
อื่นๆ คลองนํ้ าเจ็ด
 -เพื่อสร้างจิตสาํนึกของ
ประชาชนทัว่ไปในการ
ร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากร
ธรรมชาติและแหล่งนํ้ า
ใหส้วยงาม



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

60 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จดั  -ก่อสร้างอาคารที่ทาํการ -                -                12,000,000       -ชุมชนมีสถานที่  -กองสวสัดิการสงัคม
ที่ทาํการชุมชน ประชุมและทาํกิจกรรม ชุมชนบา้นหนองยวน, ตรอกปลา, จดัประชุมและ  -งานพฒันาชุมชน

ต่างๆในชุมชน ยา่นการคา้, โคกยงู ทาํกิจกรรมต่างๆ
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่เก็บ อาคารชุมชนละ 3,000,000 บาท  -มีอาคารเก็บวสัดุ
วสัดุอุปกรณ์ของชุมชน อุปกรณ์ที่เป็นระบบ
ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

61 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  -เพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีพื้นที่  - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณดา้นขา้งอาคาร -                -                604,800            -นกัเรียนไดม้ีพื้นที่สาํหรับ  -สาํนกัการศึกษา
พื้นที่ลานหนา้เสาธง สาํหรับทาํกิจกรรมหนา้เสาธง เรียน 5 และ 6 ประมาณ 1,008 ตร.ม. ทาํกิจกรรมหนา้เสาธง  -งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล2  -เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วย ใหเ้ป็นพื้นที่สาํหรับนกัเรียนไดเ้ขา้แถว  -โรงเรียนมีภูมิทศัน์ที่  -โรงเรียนเทศบาล2
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(วดักะพงัสุรินทร์) งามร่มรื่นและลดภาวะโลกร้อน ทาํกิจกรรมหนา้เสาธง และใชเ้ป็นลาน สวยงามร่มรื่น (วดักะพงัสุรินทร์)
อเนกประสงคส์าํหรับนกัเรียนและ
ชุมชน 1,008 ตารางเมตร



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพื่อความสะดวกปลอดภยัของ  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบบริเวณ -                -                7,000,000         -นกัเรียน,ครู และบุคลากร  -สาํนกัการศึกษา
และรางระบายนํ้ า นกัเรียนในการใชถ้นนบริเวณ โรงเรียนและระหวา่งอาคารเรียนคสล. ในโรงเรียนและชุมชนมีความ  -งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล2 โรงเรียน หนา 0.15ม.กวา้ง6ม.ยาวประมาณ780ม. สะดวก ปลอดภยัในการใชร้ถ  -โรงเรียนเทศบาล2
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(วดักะพงัสุรินทร์)  -เพื่อใหบ้ริเวณถนนไม่มีนํ้ าขงั  -ก่อสร้างรางระบายนํ้ ากวา้ง0.5ม.ลึก ใชถ้นน (วดักะพงัสุรินทร์)
และระบายนํ้ าไดด้ี 0.5ม.ยาวประมาณ1,560ม.พื้นที่ดา้นบน

เป็นรางตื้นมีฝาปิด-เปิดทุกระยะ7เมตร 



4. ยุทธศาสตร์           การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
4.2   แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

63 โครงการก่อสร้างถนนและ  - เพื่อความปลอดภยัในการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร -                -                350,000            - ประชาชนมีความสะดวก  - สาํนกัการช่าง
ท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล. ถนนวเิศษกลุใชร้ถใชถ้นน กวา้ง 0.80 - 2.50 เมตร ความยาวประมาณ และปลอดภยัในการใชร้ถ  - งานสาธารณูปโภค
ซอย 9 เริ่มจากบา้นเลขที่ 130  - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจากถนน 130 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ ใชถ้นน
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ไปทางทิศตะวนัออก จดถนน และอาคารสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 240 ตารางเมตร  - การระบายนํ้ าจากถนนและ
รัษฎา  - ก่อสร้างท่อระบายนํ้ า ค.ส.ล.ขนาด อาคารมีความสะดวกรวดเร็ว

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อม ยิง่ขึ้น นํ้าไม่ท่วมขงั
บ่อพกัสาํเร็จรูป พื้นดา้นบนเป็นผิวเรียบ
ความยาวประมาณ 130 เมตร



4. ยุทธศาสตร์    การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน

    4.3   แนวทางการพฒันา   พฒันาระบบการจดัการจราจร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจดัการจราจร  - เพื่อใหป้ระชาชนใชถ้นน  - ปรับปรุงระบบการจราจรใน 1,000,000     800,000    800,000     - ทาํใหบ้า้นเมืองมีความเป็น  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 มีความปลอดภยั  เขตเทศบาลนครตรัง - ตีเสน้จราจร  ระเบียบเรียบร้อย  - งานธุรการ

 - เพื่อลดปัญหาการใชร้ถ  ถนนที่ไม่ชดัเจน  - ลดปัญหาการจราจรในเขต  

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  ใชถ้นนในเขตเทศบาล  - ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมาย  เทศบาล

 - เพื่อความสะดวกปลอด  จราจร ฯลฯ  - ลดอุบตัิเหตุในการใชร้ถ

 ภยัลดอุบตัิเหตุในการ  - ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ  ใชถ้นนของประชาชน

 จราจร  สญัญาณไฟจราจรและอุปกรณ์

 - เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน  ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจราจรและอื่น ๆ

 ของเจา้หนา้ที่มีความ  - ติดตั้งสญัญาณไฟบริเวณหนา้

 สะดวกรวดเร็ว  สถานีรถไฟตรัง ,บริเวณสามแยก

 หนา้โรงเรียนเทศบาลวดัควนขนั

  บริเวณสามแยกทางเขา้ที่ทาํการ

 ชุมชนวงัตอ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า
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4. ยุทธศาสตร์    การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน

    4.3   แนวทางการพฒันา   พฒันาระบบการจดัการจราจร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า

  สญัญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

 เขา้วดัแจง้ , สามแยกบา้นโคกยงู

 บริเวณสามแยกกะพงัฯ ทางไป
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 บา้นโพธิ์

 - ติดตั้งกระจกโคง้ถนนนํ้ าผดุ  

 ซอย 2 

 - ติดตั้งกระจกโคง้สี่แยกตรอกปลา

 ซอย 2 

 - ติดตั้งกระจกโคง้ ถนนวงัตอ

 ทางแยกซอย 1 และซอย 3

 - ติดตั้งกระจกโคง้ ทางแยกถนน

 อุดมลาภ ซอย 11 , หนา้โรงเรียน

 เทศบาลสงัขวทิย ์ ฯลฯ



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจดังานวนั  - เพื่อใหบุ้คลากรของ  - จดักิจกรรมทางศาสนา 100,000     100,000  100,000    - บุคลากรเทศบาลไดต้ระหนกั  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 เทศบาล  เทศบาลไดต้ระหนกัถึง  - จดักิจกรรมร่วมกบัเหล่ากาชาด  และระลึกถึงบทบาทและหนา้ที่  - งานธุรการ

 บทบาทหนา้ที่ความสาํคญั  จงัหวดัตรังรับบริจาคโลหิต  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการ

 ของหน่วยงานการปก-  - จดักิจกรรมพฒันาบริเวณที่  พฒันาเทศบาลและพฒันา

 ครองทอ้งถิ่นที่มีต่อสังคม  สาธารณะต่าง ๆ  ทอ้งถิ่น

 - เพื่อประชาสัมพนัธ์งาน  - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

 ของเทศบาลที่มีต่อสังคม  บทบาทหนา้ที่องคก์รปกครอง

 ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ  ส่วนทอ้งถิ่นใหป้ระชาชนรับ

 ทราบอยา่งกวา้งขวาง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2  โครงการจดัการเลือกตั้ง  - เพื่อใหก้ารเลือกตั้ง  - จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4,500,000  -         -           - การเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความ  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ  สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ  และผูบ้ริหารเทศบาล  เรียบร้อย ถูกตอ้ง ตรงตามระยะ  - งานธุรการ

 ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น  ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นดาํเนิน  ที่กฏหมายกาํหนด
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 ไปดว้ยความเรียบร้อย

 บริสุทธิ์ ยตุิธรรม

 - เพื่อใหก้ารดาํเนินการ

 เตรียมการเลือกตั้งเป็น 

 ไปตามระยะเวลาที่ 

 กฎหมายกาํหนด

 - เพื่อเป็นการส่งเสริม

 การปกครองในระบอบ

 ประชาธิปไตย



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3 โครงการจดัทาํแผน  - เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน  - จดัประชุมเวทีประชาคมทอ้งถิ่น 300,000     300,000  300,000    - แผนพฒันาเทศบาลมีความ  - กองวิชาการและ

พฒันาเทศบาลนครตรัง การมีส่วนร่วมของทุก /องคก์รจดัทาํแผน/พนกังานเทศบาล สอดคลอ้งกบัปัญหา/ความตอ้งการ แผนงาน

ภาคส่วนในการจดัทาํ และภาคีการพฒันาเพื่อจดัทาํ  ของประชาชนทอ้งถิ่น  - ฝ่ายแผนงานและ
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แผนพฒันาเทศบาล แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาสามปี งบประมาณ

อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  - การพฒันาเทศบาลมีความเจริญ

ประมาณ 400 คน กา้วหนา้สู่ความสมดุลย ัง่ยนืที่ยดึ

ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

และแกไ้ขปัญหาทนัเหตุการณ์



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล  - เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้น  - จดัทาํแบบสอบถามและสุ่มสาํรวจ 50,000      -         -           -ไดข้อ้มูลผลการดาํเนินงาน  - กองวิชาการและ

ความคิดเห็นของ การยกระดบัการพฒันา แบบสอบถามกบับุคลากรในหน่วยงาน ของเทศบาลนครตรังเพื่อนาํมา แผนงาน

ประชาชนต่อการ เทศบาลทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ และประชาชนทัว่ไปในชุมชนเทศบาล ใชใ้นการยกระดบัการบริหาร  - ฝ่ายแผนงานและ
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ดาํเนินงานของเทศบาล ดา้นบริหารจดัการดา้น เพื่อเกบ็ขอ้มูลความคิดเห็นการ จดัการเพื่อการพฒันาเทศบาล งบประมาณ

การนาํบริการไปสู่ประชาชน ดาํเนินงานของ เทศบาล ทั้ง 3 ดา้น ใหด้ียิง่ขึ้น

และดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจดัการการนาํบริการ

ไปสู่ประชาชนและดา้นความพึงพอใจ



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

5 โครงการยวุนกัประชา-  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน  - อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเป็น 70,000      70,000    70,000     1.นกัเรียนและเยาวชนไดร้ับ  - กองวิชาการและ

สัมพนัธ์ ที่สนใจทางดา้นการเป็น นกัประชาสัมพนัธ์แก่เยาวชนในเขต ความรู้ ความเขา้ใจ  ในการจดั แผนงาน

พิธีกร การจดัรายการวิทย/ุ เทศบาลและทศันศึกษาดูงานจริง รายการวิทยทุี่ถูกตอ้ง  - ฝ่ายบริการและ
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โทรทศัน์ไดม้ีโอกาสแสดง ณ สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์ 2.นกัเรียนและเยาวชนไดร้่วม เผยแพร่วิชาการ

ออกดา้นการเป็นนกัประชา- จาํนวน  1 รุ่น 50 คน  เป็นเครือข่ายในการประชา-

สัมพนัธ์ที่ดี ระยะเวลาอบรม  3 วนั สัมพนัธ์ข่าวเทศบาลนครตรัง

 - เพื่อสร้างนกัจดัรายการ

วิทยรุุ่นเยาวใ์นการประชา-

สัมพนัธ์ข่าวสารของ

เทศบาลนครตรัง



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

6 โครงการจดัทาํรายงาน  - เพื่อสรุปผลการดาํเนิน  - จดัพิมพร์ายงานผลการดาํเนินงาน 250,000     250,000  250,000    - ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลข่าว-  - กองวิชาการและ

ประจาํปี ของเทศบาลในปีงบประมาณ รอบระยะเวลาหนึ่งปี จาํนวน 500  เล่ม สารการดาํเนินงานของเทศบาล แผนงาน

ที่ผ่านมา  - ฝ่ายบริการและ
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 - เพื่อเผยแพร่การดาํเนินงาน เผยแพร่วิชาการ

ของเทศบาลต่อสาธารณะ

ไดอ้ยา่งครอบคลุม ครบถว้น

ในทุกดา้น



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

7 โครงการจดัทาํเอกสาร  - เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่  - จดัพิมพว์ารสารรายสองเดือน 700,000     700,000  700,000    - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล  - กองวิชาการและ

เผยแพร่ข่าวสารของ ข่าวสารและผลการดาํเนิน ปีละ 6 ฉบบั ครั้งละ 5,000 เล่ม ข่าวสารของเทศบาลใหป้ระชาชน แผนงาน

เทศบาลนครตรัง กิจกรรมของเทศบาล รวมจาํนวน 30,000 เล่ม ไดร้ับทราบขอ้มูลอยา่งต่อเนื่อง  - ฝ่ายบริการและ
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  "นางฟ้าสาร" เผยแพร่วิชาการ



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

8 โครงการสื่อมวลชน  - เพื่อสร้างความสัมพนัธ์  - จดักิจกรรมสื่อมวลชนสัมพนัธ์  400,000     400,000  400,000    - สื่อมวลชนมีสัมพนัธภาพที่ดี  - กองวิชาการและ

สัมพนัธ์ ระหว่างเทศบาลกบัผูม้ีอาชีพ มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา   มีการ กบัเทศบาล แผนงาน

สื่อสารมวลชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง  - ข่าวสารของเทศบาลไดร้ับการ  - ฝ่ายบริการและ
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 - เพื่อเพิ่มช่องทางดา้นการ ผูบ้ริหารเทศบาลและสื่อมวลชน  เผยแพร่สู่สาธารณชน เผยแพร่วิชาการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผลงาน การชี้แจงขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่  - เทศบาลมีภาพลกัษณ์ที่ดีต่อ

ของเทศบาลใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้น สื่อมวลชน และการแข่งขนักีฬา สื่อมวลชน

 - เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ทาง ระหว่าง สมาชิกสภาเทศบาล/  - มีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล

ดา้นงานประชาสัมพนัธ์และ เจา้หนา้ที่เทศบาลกบัสื่อมวลชน ข่าวสารของเทศบาลฯใหค้รอบคลุม

แนวทางวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ ตลอดจนการทศันศึกษาดูงานการ มากขึ้น

ปรับใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์และการดาํเนินการ  - ผูบ้ริหาร/สท./เจา้หนา้ที่และ

ใหม้ีประสิทธิภาพ ดา้นสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนมีพลานามยัที่ดี

 - เพื่อสร้างพลานามยัที่ดีแก่

ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที่และสื่อมวลชน



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - เพื่อทศันศึกษาดูงานการประชา-

สัมพนัธ์และการดาํเนินการดา้น

สื่อสารมวลชน
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 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

9 โครงการจดัทาํระบบ  - เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรม/  - ระบบการถ่ายทอดภาพและเสียง 500,000     -         -           - ผูบ้ริหารและพนกังานเทศบาล  - กองวิชาการและ

ถ่ายทอดภาพและเสียง โครงการต่างๆของพนกังาน ภายในสาํนกังานเทศบาล พนกังานจา้งตลอดจนลูกจา้งประจาํ แผนงาน

ภายในสาํนกังาน เทศบาล พนกังานจา้งและ ประกอบดว้ย มีสัมพนัธภาพที่ดีขึ้น  - ฝ่ายบริการและ
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เทศบาลนครตรัง ลูกจา้งประจาํไดร้ับทราบ 1.เครื่องส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์  - พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง เผยแพร่วิชาการ

 - เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี 2.เครื่องขยายเสียง ตลอดจนลูกจา้งประจาํรับทราบ

ระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน 3.ลาํโพง จาํนวน  5  ตวั ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลอยา่ง

เทศบาลตลอดจนพนกังานจา้ง 4.ทีวี LED  ไม่ตาํกว่า 50 นิ้ว ทัว่ถึง

และลูกจา้งประจาํของเทศบาล จาํนวน 8 เครื่อง  - พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง

 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 5.อื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัการระบบ และลูกจา้งประจาํมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของพนกังาน ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล

เทศบาล พนกังานจา้งและ เพิ่มมากขึ้น

ลูกจา้งประจาํ



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

10 โครงการระบบกระจาย  - เพื่อปรับปรุงระบบกระจายเสียง  - ปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย 600,000     -         -           - ทาํใหร้ะบบกระจายเสียงไร้สาย  - กองวิชาการและ

เสียงไร้สายทางไกล ไร้สายทางไกลอตัโนมตัิใหม้ี ทางไกลอตัโนมตัิใหม้ีประสิทธิภาพ ทางไกลอตัโนมตัิมีประสิทธิภาพ แผนงาน

อตัโนมตัิ ประสิทธิภาพและเพิ่มเติมจุด และเพิ่มเติมจุดติดตั้งใหค้รอบคลุม และครอบคลุมพื้นที่ในเขต  - ฝ่ายบริการและ
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ติดตั้งใหค้รอบคลุมพื้นที่ใน พื้นที่ในเขตเทศบาลประมาณ 10 จุด เทศบาลเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่วิชาการ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) เขตเทศบาล



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

11 โครงการจดัตั้งและ  - เพื่อใหป้ระชาชนในเขต  - ดาํเนินการจดัตั้งชุมชนใน 30,000      30,000    30,000      - ประชาชนใหค้วาม  -กองสวสัดิการสังคม

เลือกตั้งคณะกรรมการ เทศบาลไดม้ีส่วนร่วมในการ เขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา  -งานพฒันาชุมชน

บริหารชุมชนในเขต พฒันาตนเองตามระบอบ  - ดาํเนินการเลือกตั้ง ของตนเอง
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เทศบาลนครตรัง ประชาธิปไตย คณะกรรมการบริหารชุมชน  - ประชาชนไดร้ับการ

 - เพื่อประสานความร่วมมือ กรณีครบวาระหรือว่างดว้ย ฝึกฝนเรียนรู้การทาํงาน

ระหว่างเทศบาลกบัประชาชน กรณีต่าง ๆ กลุ่มมากยิง่ขึ้น

 - เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  - ประชาชนไดต้วัแทน

ในการพฒันาชุมชน ผูน้าํชุมชนจากการ

เลือกตั้งจากประชาชน



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

12 โครงการแผนแม่บท  -เพื่อนาํแผนแม่บทมาบรรจุ  -จดัทาํแผนแม่บทในเขตเทศบาล 150,000     150,000  150,000    -ทาํใหเ้ทศบาลสามารถ  -กองสวสัดิการสังคม

ชุมชนพึ่งตนเอง เป็นแผนพฒันาเทศบาล ทั้ง 27 ชุมชน โดยแต่ละชุมชนจะมี นาํปัญหาของชุมชนใชใ้น  -งานพฒันาชุมชน

 -เพื่อใหก้ารพฒันาดา้นชุมชน แผนแม่บทของตนเอง โดยไดพ้ื้นฐาน การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
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เป็นไปอยา่งมีระบบ ขอ้มูลและประเดน็ปัญหาของ เป็นระบบและถูกตอ้ง

 -เพื่อใหป้ัญหาของชุมชน ประชาชนและความตอ้งการของ ตามความตอ้งการของ

ปรากฏในแผนและ ประชาชนมาบรรจุไวใ้นแผนแม่บท ประชาชน

งบประมาณ ชุมชนของแต่ละชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชน  --ทาํใหเ้ทศบาลสามารถ

ตอ้งมีแผนแม่บทของตนเองชุมชนละ จดัตั้งงบประมาณในการ

1 เล่ม เพื่อใชใ้นการเป็นขอ้มูลในการ แกไ้ขปัญหาความ

พฒันาและขอรับสนบัสนุน ตอ้งการของชุมชนไดต้รง

งบประมาณจากองคก์รปกครอง ความจาํเป็น

ส่วนทอ้งถิ่นและจากรัฐบาลกลาง



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

13 โครงการสภาเดก็และ  - เพื่อพฒันาภาวะผูน้าํของเดก็ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ สมาชิกสภาเดก็ 500,000     200,000  200,000    -เดก็และเยาวชนในเขต  -สาํนกัการศึกษา

เยาวชนเทศบาลนครตรัง และเยาวชนในเขตเทศบาล และเยาวชนเทศบาลนครตรัง จาํนวน เทศบาลนครตรังไดร้ับการ  -งานกิจกรรมเดก็

นครตรัง 24 คน พฒันาศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํ และเยาวชน
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 -เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วน  - ดาํเนินการจดัตั้งเป็นกองกิจกรรมตาม  -ส่วนราชการ ผูป้กครอง และ

ร่วมจากทุกภาคส่วนในการพฒันา มติสภาเดก็และเยาวชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ศกัยภาพของเดก็และเยาวชน  - จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั ปัญหาและพฒันาคุณภาพเดก็

 -เพื่อส่งเสริมในการปกครอง ประชาธิปไตย และเยาวชนในชุมชนล

ระบอบประชาธิปไตย  - จดักิจกรรมในวนัเยาวชนแห่งชาติ  -เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการ

และจดัการประกวด การแข่งขนั ปกครองตามระบอบประชา

กิจกรรมต่าง ๆ ธิปไตย

 - จดักิจกรรมเยาวชนอาสาประชา-

ธิปไตย



 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.2 แนวทางการพัฒนา   รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการใหบ้ริการมอบ  - เพื่อเทิดพระเกียรติ  - มอบป้ายเลขที่บา้นใหก้บัประ 280,000    160,000 175,500   - ประชาชนมีความประทบัใจ  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ป้ายเลขที่บา้น  เพื่อเทิด  เนื่องในวโรกาสมหา  ชาชนที่มีบา้นอยูใ่นพื้นที่ชุมชน  ในการบริการของเทศบาล  - งานทะเบียนฯ

 พระเกียรติ   เนื่องใน  มงคลเฉลิมพระชนม  เขตเทศบาลนครตรัง ดงันี้  - หน่วยงานของรัฐไดร้ับ

 วโรกาสมหามงคลเฉลิม  พรรษา 84 พรรษา  1.ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด   424 หลงั  ความสะดวกรวดเร็วในการ

 พระชนมพรรษา  84  - เพื่อใหบ้า้นทุกหลงัมี  2.ชุมชนตน้สมอ         564 หลงั  ปฏิบตัิงานดา้นบริการประชาชน

 พรรษา  เลขหมายประจาํบา้นเพื่อ  3.ชุมชนทา้ยพรุ          243 หลงั  - เป็นแบบอยา่งในดา้นบริการ

 ความสะดวกในการตรวจ  4.ชุมชนหลงัสนามกีฬา  184 หลงั  ที่มีการพฒันาบริการสู่ความ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  สอบของสาํนกังานและ  5.ชุมชนโป๊ะเซ้ง             693 หลงั  เป็นเลิศ

 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  6.ชุมชนสวนจนัทน์-วดันิโครธ

 - เพื่อใหเ้กิดความเป็น     จาํนวน 857  หลงั

 ระเบียบเรียบร้อยของ  7.ชุมชนวดักุฏยาราม จาํนวน

 ทอ้งถิ่นและชุมชน     2,589   หลงั

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
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 5. ยทุธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     5.2 แนวทางการพัฒนา   รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

2 โครงการจดัระบบสร้าง 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ 1. อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั 250,000 250,000 250,000 1. ประชาชนทัว่ไปไดร้ับ  -กองสาธารณสุข

ระเบียบนครตรังร่วมพลงั จาํหน่ายสินคา้ในที่หรือทาง อุบตัิเหตุทางจราจรแก่กลุ่มเป้าหมาย/ ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั และสิ่งแวดลอ้ม

ดว้ยมือเรา สาธารณะมีความรู้ความเขา้ใจ ประชาชนทัว่ไป/เยาวชน/พนกังาน/ อุบตัิเหตุทางจราจร เมื่อเกิด  -งานรักษาความ
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และมีส่วนร่วมในเรื่องการ ลูกจา้งของเทศบาลและบริษทัเอกชน อุบตัิเหตุทางจราจร สามารถ สะอาด  

(เสนอโดยเวทีประชาคม) จดัระเบียบ, การรักษาความ จาํนวน 400 คน ระยะเวลาอบรม ลดความสูญเสียดา้นชีวิตและ

สะอาด, การตั้งวางจาํหน่ายสินคา้ 1 วนั ทรัพยส์ินได้

ฯลฯ 2. ศึกษาดูงานการจดัความเป็น 2. บา้นเมืองมีความเป็น

2. เพื่อป้องกนัการสูญเสียดา้น ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองใน ระเบียบ และมีความสะอาด

ชีวิตและทรัพยส์ินเมื่อเกิด พื้นที่ต่างจงัหวดั 1 ครั้ง มากยิง่ขึ้น

อุบตัิเหตุ

3. ประชาชนตระหนกัถึงการ

ป้องกนัอุบตัิเหตุทางจราจร



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการอนุรักษ ์สืบสาน  - เพื่ออนุรักษ ์ สืบสาน  1. จดักิจกรรมเนื่องในเทศกาล 800,000         800,000       800,000        - เอกลกัษณ์ จารีตประเพณี  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีต  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีต  ส่งทา้ยปีเก่า  ตอ้นรับปีใหม่  ทอ้งถิ่นเป็นที่รู้จกัและคงอยู่  - งานส่งเสริมการ

 ประเพณีทอ้งถิ่น  ประเพณีทอ้งถิ่นใหเ้ป็น  ในวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  สืบไป    ท่องเที่ยว

 ที่รู้จกัและคงอยูส่ืบไป  - การแสดงดนตรี การประกวดของ

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  เยาวชน,รําวงโบราณ ฯลฯ และการ

 ทาํบุญตกับาตรในวนัที่ 1 มกราคม

 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ

 3,000 คน

 2. จดังานเทศกาลวนัตรุษจีน 2,000,000      2,000,000    2,000,000    

 ประกอบดว้ย พิธีตามวฒันธรรม

 ของชาวไทยเชื้อสายจีน ขบวนแห่

 กิจกรรมบนเวที ฯลฯ มีผูเ้ขา้ร่วม

 กิจกรรมประมาณ  5,000 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 3. จดังานประเพณีถือศีลกินผกั 2,000,000      2,000,000    2,000,000     - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ประกอบดว้ย พิธีรับองคศ์กัดิ์สิทธิ์  - งานส่งเสริมการ

 กิจกรรมเวียนธูป-เวียนเทียน    ท่องเที่ยว
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 การตกแต่งเมือง กิจกรรมบนเวที

 การประกวดธิดาเจา้แม่กวนอิม

 ฯลฯ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ

 5,000 คน



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย  - เพื่อใหเ้ดก็ นกัเรียน  -จดักิจกรรมการฝึกเรียนรู้ดา้น 1,700,000      1,700,000    1,700,000     -เดก็ นกัเรียน เยาวชน  -กองสวสัดิการสังคม

และนาฏศิลป์อนุรักษ์ เยาวชน ประชาชนไดร้่วม ดนตรีไทยภาคปฏิบตัิ ประชาชนทัว่ไปไดร้ับรู้  -งานพฒันาชุมชน

มรดกวฒันธรรมไทย เผยแพร่อนุรักษส์ืบสาน  -จดักิจกรรมประกวดแข่งขนั เขา้ใจเกิดความตระหนกัใน
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ศิลปะดนตรีไทย นาฏศิลป์ ชุมนุมดา้นศิลปะดนตรีไทย คุณค่าของศิลปะดนตรีไทย

และศิลปวฒันธรรมไทย นาฏศิลป์  -รู้สึกหวงแหนและเกิด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -จดักิจกรรมการเขา้ค่ายดนตรี ความมุ่งมัน่การฝึกซ้อม

ไทยและนาฏศิลป์ ดนตรีไทยมากยิง่ขึ้นอนัจะ

 -จดักิจกรรมการไหวค้รู ทาํใหศ้ิลปดนตรีไทยเกิด

 -จดักิจกรรมอบรมทศันศึกษา  การพฒันางอกงามเจริญ

ความรู้ดา้นศิลปะดนตรีไทย ยิง่ๆ  ขึ้น

นาฏศิลป์



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

 -เกิดทายาททางดา้นดนตรี

ไทยนาฏศิลป์ที่จะสืบทอด

ต่อไปในอนาคตอยา่งหา
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คุณค่าไม่ไดโ้ดยเทศบาล

นครตรังจะเป็นองคก์รที่มี

บทบาทเป็นอยา่งยิง่



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการปั่นจกัรยาน  -เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้  -จดักิจกรรมปั่นจกัรยานสืบ 200,000         200,000       200,000        -ประเพณี  วฒันธรรม  -กองสวสัดิการสังคม

สืบสานประเพณี ประเพณี  วฒันธรรมและ สานประเพณี  วฒันธรรมและ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  -งานพฒันาชุมชน

วฒันธรรมและ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  จาํนวน  4  ครั้ง ไดร้ับการถ่ายทอดสู่
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ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  มีเยาวชนเขา้ร่วม เยาวชนและคงอยูคู่่

ประเพณี  วฒันธรรมและ กิจกรรม  จาํนวน 200  คน ทอ้งถิ่นเทศบาลนครตรัง

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้ ตลอดไป

คงอยูส่ืบไป

 -เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างเยาวชนกบัชุมชน

ในเขตเทศบาล



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจดังาน - เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี จดักิจกรรมบริเวณท่านํ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเยาวชนและประชาชน - สาํนกัการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง วฒันธรรมของไทยใหด้าํรง วดัประสิทธิชยั จาํนวน 1 ครั้ง ดงันี้ เขา้ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็น - งานกิจกรรมเดก็

อยูส่ืบไป - จดักิจกรรมเกี่ยวกบัประเพณี การสืบทอดประเพณี และเยาวชน

318

(เสนอโดยเวทีประชาคม) - เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ วฒันธรรมและศิลปินพื้นบา้น รวม วฒันธรรมและศิลปิน

ประชาชนเห็นความสาํคญั ถึงประโยชน์ของสายนํ้า พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป

ของสายนํ้า - กิจกรรมภาคกลางวนั เช่น 

- เพื่อส่งเสริมการละเล่น ประกวดกระทงใบตอง ฯลฯ

พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป - กิจกรรมกลางคืน เช่น

การประกวดนางนพมาศ

การประกวดกระทงใหญ่ ฯลฯ



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการจดักิจกรรม - เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน - จดักิจกรรมเนื่องในวนัเดก็แห่ง 600,000 600,000 600,000 - มีเดก็และเยาวชนเขา้ร่วม - สาํนกัการศึกษา

ฉลองวนัเดก็แห่งชาติ ไดม้ีการแสดงออกในทางที่ ชาติ จาํนวน 1 ครั้ง กิจกรรมประมาณ 5,000 คน - งานกิจกรรมเดก็

เหมาะสม สร้างสรรค์ - เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม และเยาวชน
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- เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดม้ี กิจกรรมมีความรู้ และได้

ความสนุกสนานเนื่องในวนั แสดงออกในทางที่เหมาะสม

เดก็แห่งชาติ - เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

- เพื่อเป็นการใหค้วามสาํคญั กิจกรรมมีความสนุกสนาน

แก่เดก็และเยาวชน เพลิดเพลิน

- เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

โครงการไดต้ะหนกัถึงความ

สาํคญัของหนา้ที่ของตนเอง



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจดังานสืบสาน  - เพื่อเป็นการส่งเสริม   - เดก็ เยาวชนประชาชนในทอ้งถิ่น 250,000 250,000 250,000  - เดก็ เยาวชนและประชาชน  - สาํนกัการศึกษา

วฒันธรรมประจาํถิ่น สนบัสนุนกิจกรรมดา้น ไดแ้สดงออกทางขนบธรรมเนียม มีความรู้ในการแสดงพื้นบา้น - งานส่งเสริม

และศิลปินพื้นบา้น ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ่น  - เดก็ เยาวชนและประชาชน ประเพณี
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และวฒันธรรมประจาํถิ่น  - เดก็ เยาวชนและประชาชนได้ มีอาชีพการแสดงศิลปิน วฒันธรรม

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อเป็นการส่งเสริม ประกอบอาชีพเป็นศิลปินพื้นบา้น พื้นบา้น

สนบัสนุนการแสดงมหรสพ จาํนวน 1 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 

พื้นบา้น 1,000 คน

 -  เพื่อเป็นการส่งเสริม

สนบัสนุนอาชีพการแสดง

ศิลปินพื้นบา้น



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการจดังานประเพณี 1. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการ  - จดักิจกรรมงานประเพณีลากพระ 350,000 350,000 350,000  - ไดร้ับความร่วมมือร่วมใจ  - สาํนกัการศึกษา

ลากพระ ฟื้นฟู อนุรักษข์นบธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน และมีความรักความสามคัคี  - งานกิจการศาสนา

ประเพณี และวฒันธรรมไทย ภาครัฐและเอกชน ปีละ 1 ครั้ง ในการจดักจิกรรมจากองคก์ร
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) 2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ความ  - มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆ 

คิดสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญา ประมาณ 10,000 คน  - กิจกรรมประเพณีลากพระ

ทอ้งถิ่นใหเ้จริญรุ่งเรือง  - มีการส่งเรือพระจากวดัต่างๆ ใน ไดร้ับการอนุรักษส์ืบต่อไวใ้ห้

3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ทอ้งถิ่นและจงัหวดัตรัง เขา้ร่วม ลูกหลานต่อไป

ความสามคัคีและการทาํงาน กิจกรรม จาํนวนประมาณ 50 ลาํ

ร่วมกนัใหญ่คณะ

4. เพื่อทะนุบาํรุงรักษา

พระพุทธศาสนา



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจดังานประเพณี  - เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน 1. จดักิจกรรมบริเวณโรงเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ประชาชนมีความเขา้ใจ - สาํนกัการศึกษา

สงกรานต์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) ดงันี้ ประวตัิของประเพณีสงกรานต์ - งานส่งเสริม

วฒันธรรมและภูมิปัญญา  - กิจกรรมทางศาสนา เช่น สรงนํ้า ประเพณี
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)   - เพื่อเป็นการส่งเสริม พระ พิธีตกับาตร ฯลฯ วฒันธรรม

 สนบัสนุนความรัก ความ  - กิจกรรมดา้นบนัเทิง เช่น มโนราห์

สามคัคีในสถาบนัครอบครัว หนงัตะลุง การประกวดนางสงกรานต์

และสังคม การโชวต์วัของศิลปินดารา 

นกัร้อง ตลก

 - กิจกรรมรดนาํพรผูสู้งอายุ

  - กิจกรรมแข่งขนักีฬาพื้นบา้น

 - กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการจดังานประเพณี - เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี  -จดังานจาํนวน2 วนั 2 คืน 250,000 250,000 250,000  -มีเยาวชนและประชาชน - สาํนกัการศึกษา

ชกัพระวดัควนขนั วฒันธรรมของไทยใหด้าํรง ในวดัควนขนั ร่วมกิจกรรม3,000คน  -งานกีฬาและนนัทนาการ

อยูส่ืบไป  -จดักิจกรรมเกี่ยวกบัประเพณี  -ไดม้ีการสืบทอดประเพณี
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อส่งเสริมการละเล่น ทอ้งถิ่น เช่นการทาํขนมตม้, ของทอ้งถิ่นใหด้าํรงอยูส่ืบไป

พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป การทาํขนมลา ฯลฯ  -เกดิความรักและความสามคัคี

 -เพื่อใหส้มาชิกของชุมชน ในชุมชน

ไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกนั  -มีหน่วยงาน/ชุมชน

 -เพื่อปลูกฝังความสามคัคี และโรงเรียนส่งกิจกรรม

ในชุมชน เขา้ร่วม10ประเภท



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

10 โครงการจดังานวนัเดก็  -ส่งเสริมใหเ้ดก็เลก็ไดม้ีการ  - เดก็เลก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 50,000 50,000 50,000  -เดก็เลก็ทุกคนของศูนย์ - สาํนกัการศึกษา

แห่งชาติของศูนยพ์ฒันา แสดงกิจกรรมตามความ เทศบาลทุกคนไดร้่วมกิจกรรม พฒันาเดก็เลก็เทศบาล  - หน่วยศึกษานิเทศก์

เดก็เลก็ในสังกดั สามารถอยา่งเหมาะสม วนัเดก็แห่งชาติปีละ 1 ครั้ง นครตรัง ไดร้่วมกิจกรรม  -ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
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เทศบาลนครตรัง กบัวยัสอดคลอ้งกบัพฒันาการ วนัเดก็แห่งชาติคิดเป็น เทศบาลนครตรัง

ทั้ง 4 ดา้น ร้อยละ 100



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.1  แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิ  - เพื่อใหชุ้มชน ผูป้กครองมี  - เดก็ไดเ้รียนรู้วฒันธรรม 8,000            -              -               - ชุมชน  ผูป้กครองมีส่วน  - สาํนกัการศึกษา

การการจดักิจกรรมและการ ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  ประเพณีทอ้งถิ่น (รายได้ ร่วมในการจดักิจกรรมการ  - ศูนยพ์ฒันา

สืบสานวฒันธรรมประเพณี การเรียนการสอนใหก้บัเดก็  - ชุมชนผูป้กครองมีส่วนร่วนใน   สถาน เรียนการสอนใหก้บัเดก็ เดก็เลก็เทศบาล
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และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  - เพื่อสร้างเสริม คุณธรรม การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษา)  - เดก็และบุคลากรศูนยฯ์ นครตรัง

จริยธรรม ตามวฒันธรรม  - เดก็เล่นและทาํงานร่วมกบั สืบสาน คุณธรรม จริยธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่น  ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข ตามวฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถิ่น



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังาน 1. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการอนุรักษ์  - มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณี 250,000 250,000 250,000  - ประชาชนร่วมกนัอนุรักษ์  - สาํนกัการศึกษา

ประเพณีทาํบุญ และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี จาํนวน 10,000 คน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  - งานกิจการศาสนา

วนัสารทเดือนสิบ และวฒันธรรมของทอ้งถิ่น  - มีการจดัและนาํหมํรับมาแสดงโชว์ และวฒันธรรมใหอ้ยู่

2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน การเผยแพร่ ในงานจาํนวน 9 หมรับ  - เรื่องราวตาํนานการทาํบุญ

ความรู้ความเขา้ใจประเพณีทาํบุญ  - มีประชาชนจากต่างทอ้งถิ่น เดือนสิบของชาวใตถ้่ายทอดให้

วนัสารทเดือนสิบ ต่างจงัหวดั มาท่องเที่ยวชม คนทัว่ไปไดร้ับรู้เขา้ใจอยา่ง

3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ความรัก งานประเพณี ประมาณ  3,000 คน ถูกตอ้ง

ความสามคัคีในสถาบนัครอบครัว  - มีประชาชนที่สนใจเดินทาง

และสังคม มาชมกิจกรรมจาํนวนมาก

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการจดักิจกรรม  - เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมทาง  - จดักิจกรรมในการทาํบุญเนื่องใน 400,000 400,000 400,000  - ศาสนิกชนใชห้ลกัธรรม  - สาํนกัการศึกษา

ส่งเสริมการศาสนา พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ วนัพระจาํนวน 9 วดัในเขตเทศบาล เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจ  - งานกิจการศาสนา

ในทอ้งถิ่นใหเ้จริญรุ่งเรือง และมีพุทธศาสนิกชนเขา้ร่วม เครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจ
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 - เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ดก็ เยาวชน  - จดักิจกรรมพฒันาจิต "รสพระธรรม ปฏิบตัิตนเป็นคนดี

และประชาชนในทอ้งถิ่นใชห้ลกัธรรม นาํสังคม" ปีละ 3 ครั้ง  - ศาสนาในทอ้งถิ่นมี

เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจ ประพฤติ และมีพุทธศาสนิกชนเขา้ร่วมครั้งละ ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ปฏิบตัิเป็นคนดีของสังคม 1,000 คน  - ศาสนิกชนมีความรู้ 

 - จดักิจรรมทางศาสนาอื่น ความเขา้ใจและศรัทธา

จาํนวน 1 ครั้ง ในศาสนาของตนอยา่งถูกตอ้ง

 มากขึ้น



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการจดักิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนทางศาสนิกชน  - จดักิจกรรมเนื่องในวนัอาสาฬหบูชา 200,000 200,000 200,000 - พุทธศาสนิกชนมีที่  - สาํนกัการศึกษา

เนื่องในวนัสาํคญั ยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา วนัเขา้พรรษา , วนัวิสาขบูชา ยดึเหนี่ยวทางดา้นจิตใจ  - งานกิจการศาสนา

ทางพระพุทธศาสนา ในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ วนัมาฆบูชา ปีละ 1 ครั้ง ต่อกิจกรรม สามารถประพฤติปฏิบตัิตน
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2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหพุ้ทธศาสนิกชน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งกาย

ไดร้่วมกิจกรรมเนื่องในวนัสาํคญั วาจา ใจ ตามหลกัธรรมะ

ทางพระพุทธศาสนา แห่งพระพุทธศาสนา

3. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน - ทะนุบาํรุงรักษาพระพุทธ

ใหพุ้ทธศาสนิกชนไดป้ฏิบตัิธรรม ศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป

ดว้ยการถวายพุทธบูชา  ธรรมะบูชา - สังคมมีความสุข

และสังคมบูชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน  - มีการจดักิจกรรมจดังานทอดกฐิน 50,000 50,000 50,000  - พุทธศาสนิกชนไดส้ืบทอด  - สาํนกัการศึกษา

ทอดกฐินสามคัคี ขนบธรรมเนียมประเพณีและ สามคัคี ขนบธรรมเนียม ประเพณี  - งานกิจการศาสนา

วฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา  - มีพุทธศาสนิกชนเขา้ร่วมกิจกรรม และวฒันธรรม
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 - เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน การทาํนุบาํรุง ประมาณ 5,000 คน  - วดัมีปัจจยัเพื่อใชใ้นการทาํนุ

พระพุทธศาสนา บาํรุงศาสนาและกิจสงฆ์

 - เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน พุทธศาสนิกชน

ทาํหนา้ที่ของชาวพุทธและนาํหลกัธรรม

ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต

 



 6. ยทุธศาสตร์   การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     6.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการกิจกรรม  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนมี  - จดักิจกรรมบรรพชาและอุปสมบท 400,000 400,000 400,000  - มีเดก็ เยาวชนสมคัรเขา้  - สาํนกัการศึกษา

บรรพชาและ ความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอน ช่วงปิดภาคเรียน จาํนวน 2 วดั บรรพชาและอุปสมบท  - งานกิจการศาสนา

อุปสมบท ของพระพุทธศาสนา วดันิโครธารามและวดัประสิทธิชยั จาํนวน 100 คน
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ภาคฤดูร้อน  - เพื่อใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็น เวลา 1 เดือน

ประโยชน์

 

 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม

สมัมนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

พนกังานเทศบาล

ลูกจา้งประจาํ

และพนกังานจา้ง 

สาํนกัการช่าง

 - เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง

ของสาํนกัการช่างไดท้ราบบทบาท

หนา้ที่ในการปฏิบตัิงาน

 - เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งของ

สาํนกัการช่างไดป้ระสานความ

ร่วมมือกนัเกิดความรักความสามคัคี

 - พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ   

และพนกังานจา้งของสาํนกัการช่าง  

จาํนวน 240 คน โดยจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย

ในพิธีเปิด ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม 

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางไปราชการ ค่าที่พกั ค่า

ของขวญั ค่าเอกสาร ค่าฟิลม์  ค่าลา้ง

และอดัรูป  ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ

500,000    500,000    500,000       - ก่อใหเ้กิดความรู้ความ

สามารถในการปฏิบตัิงาน

เพิ่มขึ้น

 - ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทาํงานดียิง่ขึ้น

 - นาํความรู้และประสบการณ์ 

จากการอบรมและศึกษาดูงาน

มาปรับปรุงการปฏิบตัิงานใหด้ี

ยิง่ขึ้น

 - สาํนกัการช่าง

 - งานธุรการ

331

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2  โครงการอบรมสัมมนา  -เพื่อพฒันาบุคลากรภายใน  - จดัฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - เพิ่มสมรรถภาพบุคลากรให้  - สาํนกัปลดัเทศบาล
 เพิ่มศกัยภาพบุคลากร หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามประกาศ  ปฏิบตัิการหรือการสมัมนา  มีความรู้ ความเขา้ใจ  - งานการเจา้หนา้ที่

ก.ท.จ. ตรังลงวนัที่  11 พ.ย. 45  การทศันศึกษาหรือดูงานทั้งในและ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
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ซึ่งไดก้าํหนดใหพ้นกังานเทศบาล  ต่างประเทศ ใหก้บัผูบ้ริหารทอ้งถิ่น งานดีขึ้น
แต่ละตาํแหน่งตอ้งไดร้ับการพฒันา  (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
อยา่งนอ้ยในหลกัสูตรหนึ่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี
หรือหลายหลกัสูตร ดงันี้  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 - หลกัสูตรความรู้พื้นฐานในการ สมาชิกสภาเทศบาล) พนกังานเทศบาล
ปฏิบตัิราชการ  ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง
 - หลกัสูตรการพฒันาเกี่ยว กบังานใน

หนา้ที่รับผิดชอบ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - หลกัสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ
ของงานใน แต่ละตาํแหน่ง
 - หลกัสูตรดา้นการบริหาร
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 - หลกัสูตรดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3  โครงการสนบัสนุนทุน  - เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครตรัง  - ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น (นายกเทศมนตรี 1,284,000 1,284,000 1,284,000    - บุคลากรของเทศบาลนครตรัง  - สาํนกัปลดัเทศบาล
 การศึกษาแก่บุคลากร ไดร้ับการพฒันาคุณวฒุิเพิ่มขึ้น  รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ-  ไดร้ับการพฒันาคุณวฒุิเพิ่มขึ้น  - งานการเจา้หนา้ที่
 ระดบัปริญญาโทและ อยา่งต่อเนื่องและสามารถปฏิบตัิงาน  นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก-  อยา่งต่อเนื่องและนาํความรู้
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 ปริญญาตรี ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  เทศมนตรี) สมาชิกสภาเทศบาล  ความสามารถที่ไดร้ับการพฒันา
 ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและ  พนกังานเทศบาล   ลูกจา้งรวมถึง  มาใชใ้นการปฏิบตัิงานได้
 ความตอ้งการของชุมชน  พนกังานจา้งขององคก์รปกครอง  อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนทอ้งถิ่นที่ไดร้ับการคดัเลือก  ประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถิ่น

 ใหไ้ดร้ับทุนการศึกษาระดบั 
 ปริญญาตรีและปริญญาโท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการอบรมพฒันา  - เพื่อส่งเสริมและพฒันาพนกังานครู  - อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ 750,000    750,000 750,000  - พนกังานครู และบุคลากร  -สาํนกัการศึกษา

ศกัยภาพบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏิบตัิ ทางการศึกษา มีความรู้ความ  -หน่วยศึกษานิเทศก์

ทางการศึกษาในสงักดั ความสามารถในการปฏิบตัิงานอยา่งมี หนา้ที่แก่พนกังานครูเทศบาล สามารถและทกัษะในการปฏิบตัิ  -งานก.จ.
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เทศบาลนครตรัง ประสิทธิภาพ พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง งานการสอนและงานอื่นที่เกี่ยว  -งานโรงเรียน

 - เพื่อศึกษาและเปลี่ยนความรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ขอ้งไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพ

และนาํความรู้ที่ไดร้ับ มาพฒันา จาํนวน  1 ครั้ง  - ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ

หน่วยงานใหก้า้วทนักบัเทคโนโลยี   - อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา การจดัทาํแผนพฒันา การศึกษา

 - เพื่อเพิ่มพนูความรู้เกี่ยวกบั  ศิลปะและวฒันธรรม ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ใหแ้ก่บุคลากรทางการศึกษา รวดเร็วยิง่ขึ้น

ศาสนา ศิลปะและ วฒันธรรม จาํนวน 1 ครั้ง

ใหแ้ก่บุคลากรทางการศึกษา



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - เพื่อส่งเสริมและพฒันาพนกังานครู  - พนกังานครูเทศบาลและพนกังานจา้ง  - บุคลากรทางการศึกษา  -สาํนกัการศึกษา

เทศบาลและพนกังานจา้ง ใหม้ีความรู้ ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ไวใ้ช้ มีการพฒันา กา้วทนั  -หน่วยศึกษานิเทศก์

และทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ในการปฏิบตัิงานและในการเรียนการ กบัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยน  -งานพฒันาสื่อ
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 - เพื่อพฒันาพนกังานครูเทศบาล สอนจาํนวน 1 ครั้ง แปลงอยา่งรวดเร็ว

และพนกังานจา้งใหท้นักบัเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการอบรมสมัมนา 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และการส่ง 1.อบรม/สมัมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 500,000 500,000 500,000 1.เสริมสร้างความสามคัคี -กองสาธารณสุข
เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งมี พนกังานเทศบาล/ลูกจา้งประจาํ/ ระหวา่งบุคลากรของเทศบาล และสิ่งแวดลอ้ม
พนกังานเทศบาล ส่วนร่วม ระหวา่งเจา้หนา้ที่ของ พนกังานจา้ง/คณะผูบ้ริหารและ กบัคณะผูบ้ริหารและสมาชิก -งานธุรการ
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ลูกจา้งประจาํเทศบาล เทศบาล และคณะผูบ้ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล

พนกังานจา้งเทศบาล 2.เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มและความ (ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 2.บุคลากรของเทศบาล
คณะผูบ้ริหารและ สมัพนัธ์ที่ดี บุคลากรมีความรู้ความ 2.ทศันศึกษาดูงานการบริหารจดั สามารถนาํความรู้ที่ไดร้ับมา
สมาชิกสภาเทศบาล สามารถในการปฏิบตัิงาน การภายในองคก์ร หน่วยงานอื่น ปรับใชใ้นการปฏิบตัิงาน
ดา้นสาธารณสุขและ 3.เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ีศกัยภาพ ในต่างจงัหวดั เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและ
สิ่งแวดลอ้ม เป็นกลไกขบัเคลื่อนใหก้ารปฏิบตัิ โดยมีเป้าหมาย จาํนวน 50 คน เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

งานมีประสิทธิภาพ ดว้ยกระบวนการ 3.สามารถตอบสนองนโยบาย
เรียนรู้ร่วมกนั ของคณะผูบ้ริหารตาม
4.เพื่อสนองนโยบายของคณะ ยทุธศาสตร์ดา้นประสิทธิ
ผูบ้ริหารตามยทุธศาสตร์ ภาพบุคลากร
ดา้นประสิทธิภาพบุคลากร



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 โครงการอบรม  -เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานดา้นการป้องกนั  -อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏิบตัิงาน 150,000 -            -               ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและ  -สาํนกัปลดัเทศบาล
สมัมนาเพิ่มศกัยภาพ และบรรเทาสาธารณภยั ไดร้ับการ ดา้นการป้องกนัและบรรเทา บรรเทาสาธารณภยั ใหม้ีความ  -งานป้องกนัและ
บุคลากรดา้นการป้อง พฒันาความรู้ความสามารถในการ สาธารณภยัระยะเวลา 3 วนั จาํนวน รู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน บรรเทาสาธารณภยั
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กนัและบรรเทา ปฏิบตัิหนา้ที่ 50 คน และมีความชาํนาญในการ
สาธารณภยั  -เพื่อใหเ้กิดความชาํนาญ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัมี

 -เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการประชุมเครือ  -เพื่อประชุมระดมความ  -จดัประชุมสมาชิกเครือข่าย 10,000 10,000 10,000  -ระบบการป้องกนั  -สาํนกัปลดัเทศบาล
ข่ายป้องกนัและ คิดเห็นของสมาชิกเครือ และเจา้หนา้ที่ป้องกนัและ และบรรเทาสาธารณ  -งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ร่วมกาํหนดวสิยัทศัน์ บรรเทาสาธารณภยั ภยัของทอ้งถิ่น บรรเทาสาธารณภยั

339

ยทุธศาสตร์  มาตรการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งฯ จงัหวดัตรัง จะสามารถ
และจดัทาํแผนป้องกนั เทศบาลนครตรัง  และหน่วย เชื่อมโยงการทาํงาน
สาธารณภยัต่างๆ ในเชิง งานอื่นๆ ในเขตเทศบาลนคร ตลอดจนสามารถ
รุก ตรัง โดยจดัประชุม 3 เดือน/ สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์
 -เพื่อเพิ่มประสทธิภาพ ครั้ง กาํลงัคน เครื่องมือ
แก่สมาชิกเครือข่าย ตาม เครื่องใช ้เพื่อสามารถ
พ.ร.บ. ป้องกนัและ สร้างความมัน่คง
บรรเทาสาธารณภยั ปลอดภยัแก่ประชาชน
พร้อมสาธิตการใช้ และบา้นเมือง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ใหส้ามารถใชร้่วมกนัได้



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 โครงการอบรมเชิง  - เพื่อสร้างเสริมความรู้  - บุคลากรมีความรู้ในการปฐม 10,000      -            -               - บุคลากรมีความรู้ในการปฐม-  - สาํนกัการศึกษา
ปฏิบตัิการการปฐม- ของบุคลากรในการปฐม- พยาบาลเด็กอยา่งถูกวธิี (รายได้ พยาบาลเบื้องตน้แก่เด็ก  - ศูนยพ์ฒันา
พยาบาลเบื้องตน้ พยาบาลเบื้องตน้แก่เด็ก  - บุคลากรทุกคนเขา้การอบรม สถาน  - เด็กไดร้ับการช่วยเหลืออยา่ง เด็กเลก็เทศบาล
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 - เพื่อเด็กไดร้ับการช่วย และมีความรู้ ศึกษา) ทนัท่วงทีและถูกวธิีเมื่อเกิด นครตรัง
เหลืออยา่งทนัท่วงทีและ อุบตัิเหตุ
ถูกวธิีเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการอบรมศึกษา  - เพื่อพฒันาครูใหม้ี  - ครูสามารถจดัประสบการณ์ 20,000      -            -               - ครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  - สาํนกัการศึกษา
ดูงานเพื่อการพฒันา ประสิทธิภาพในการจดั ใหแ้ก่เด็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (รายได้ ในการจดัประสบการณ์  - ศูนยพ์ฒันา
บุคลากรของศูนย์ ประสบการณ์แก่เด็กปฐมวยั  - ครูมีแรงเสริมในการทาํงาน สถาน แก่เด็กปฐมวยั เด็กเลก็เทศบาล
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พฒันาเด็กเลก็  -  เพื่อสร้างเสริมขวญั ศึกษา)  - บุคลากรศูนยฯ์ มีขวญักาํลงัใจ นครตรัง
เทศบาลนครตรัง กาํลงัใจในการพฒันาตน ในการพฒันาตน



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

10 โครงการผูดู้แลเด็ก  - เพื่อการพฒันาตนในงาน  - ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สามารถดาํเนินงาน 20,000      -            -               - ผูดู้แลเด็กปฏิบตัิหนา้ที่  - สาํนกัการศึกษา
ดีเด่นศูนยพ์ฒันา ที่รับผิดชอบ ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นระบบ (รายได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ  - ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เทศบาล-  - เสริมสร้างขวญักาํลงัใจ สถาน  เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บุคคลอื่น เด็กเลก็เทศบาล
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นครตรัง ในการปฏิบตัิงาน ศึกษา) นครตรัง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 โครงการอบรมเชิง  - เพื่อใหผู้ดู้แลเด็กมีความรู้  - ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 15,000      -            -               - ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ - สาํนกัการศึกษา
ปฏิบตัิการการจดั ในการจดัประสบการณ์ เทศบาลนครตรัง (รายได้ เพิ่มขึ้นในการจดัประสบการณ์  - ศูนยพ์ฒันา
ประสบการณ์เพื่อ เด็กใหส้อดคลอ้งตาม สถาน เด็กใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษา เด็กเลก็เทศบาล
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เด็กปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ศึกษา) ปฐมวยั นครตรัง
 - เพื่อการพฒันาบุคลากร
ในองคก์รใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
จดัประสบการณ์แก่เด็ก



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1   แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการอบรมเชิง  - เพื่อใหบุ้คลากรมีศกัยภาพ  - ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 15,000      -            -               - บุคลากรศูนยฯ์ มีศกัยภาพ   - สาํนกัการศึกษา
ปฏิบตัิการการพฒันา ในการพฒันาตนให้ เทศบาลนครตรัง (รายได้ และประสิทธิภาพ ในการ  - ศูนยพ์ฒันา
ศกัยภาพในการ สอดคลอ้งตามมาตรฐาน สถาน ปฏิบตัิงานสอดคลอ้งตาม เด็กเลก็เทศบาล
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ปฏิบตัิงาน จรรยาบรรณวชิาชีพครู ศึกษา) มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพครู นครตรัง
 - เพื่อการพฒันาบุคลากร
ในองคก์รใหม้ีการพฒันา
ศกัยภาพตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - การปฏิบตัิงานของบุคลากร  - สาํนกัการช่าง
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานดา้นการออกแบบ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรับ การปฏิบตัิ         150,000                   -                     -   มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  - งานสถาปัตยกรรม

เขียนแบบโครงการต่าง ๆ งานดา้นออกแบบ เขียนแบบ ยิง่ขึ้น  - งานไฟฟ้า
ของสาํนกัการช่าง จาํนวน 3 เครื่อง

 (เฉพาะตวัเครื่องเพื่อทดแทนของเดิม)
 ราคาเครื่องละ  50,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรับงานจดัทาํ         100,000                   -                     -   
เอกสารและคาํนวณ พร้อมอุปกรณ์
จาํนวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 100,000 บาท

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ (3) กลอ้งระดบั Auto Focus LEVEL มี                   -             60,000  -  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ  - สาํนกัการช่าง

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานดา้นสาํรวจ ออกแบบ กาํลงัขยายภาพ 32X ความละเอียดในการ ปฏิบตัิงานสาํรวจ ออกแบบ  - งานวศิวกรรม

(ต่อ) ประมาณราคา  โครงการก่อสร้าง ทาํระดบัไปกลบัระยะทาง 1 กม. ประมาณราคา โครงการ
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ต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.8 มม.ระยะมองเห็น ก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

ภาพใกลสุ้ดไม่นอ้ยกวา่ 0.60 ม. นครตรัง

จาํนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 60,000 บาท

(4) กลอ้งวดัมุมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มี                   -           160,000                   -   

กาํลงัขยายภาพ 30X ความไวระดบัฟอง

 ยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม. ความไวระดบั

ฟองกลม 8 ฟิลิปดา ต่อ 2 มม. จาํนวน 1 

  ราคา 160,000 บาท

(5) เครื่องวดัระยะทางดว้ยเลเซอร์ความ                   -           152,000                   -   

แม่นยาํในการวดั 1.5 มม. ระยะการวดั

0.05-200 ม.จาํนวน 4 เครื่อง
ราคา 152,000 บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ครุภณัฑย์านพาหนะขนส่ง  - สาํนกัการช่างมี  - สาํนกัการช่าง

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน

(ต่อ)

ปฏิบตัิงานดา้นบริการประชาชน

ของสาํนกัการช่าง

(6) รถยนตบ์รรทุกนํ้ าแบบ

อเนกประสงคช์นิด 10 ลอ้ เครื่องยนต์

ดีเซลไม่นอ้ยกวา่  200 แรงมา้ บรรจุนํ้ า

ไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลิตร จาํนวน 1 คนั

     4,500,000                     -                     - เครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับ

การปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ

 - งานบาํบดันํ้ าเสีย
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(7) รถดูดโคลนและลา้งทาํความ สะอาด

ท่อระบายนํ้ า ชนิด 6 ลอ้ เครื่องยนต์

ดีเซลไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ ความจุรวม

ไม่นอ้ยกวา่ 6 ลบ.ม. พร้อมระบบรีไซเคิล

  จาํนวน  1 คนั

 -  -      9,500,000  - สามารถบริการไดท้นัเวลา 

ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยส์ินของ

ประชาชน

(8) รถดูดโคลนและลา้งทาํความ สะอาด

ท่อระบายนํ้ า ชนิด 10 ลอ้ เครื่องยนต์

ดีเซลไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ ความจุไม่

นอ้ยกวา่ 8 ลบ.ม. ถงับรรจุนํ้ ามีปริมาตร

ความจุไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ลิตร 1 คนั

 -  -    17,000,000



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ครุภณัฑก์่อสร้าง  - สาํนกัการช่างมี  - สาํนกัการช่าง

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน

(ต่อ)

ปฏิบตัิงานของสาํนกัการช่าง (9) รถพร้อมโม่ผสมคอนกรีต 

เป็นรถ 6 ลอ้ เครื่องยนตด์ีเซล ขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 170 แรงมา้  ความจุโม่ไม่นอ้ย

กวา่ 3 ลบ.ม. ทาํงานดว้ยกาํลงัขบัจาก 

PTO เครื่องยนต ์ จาํนวน 1 คนั

                  -        3,500,000                   -   เครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับ

การปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ

 - งานสาธารณูปโภค
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(10) รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) ลอ้ยาง 

6 ลอ้ ขบัเคลื่อน 4 ลอ้  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

180 แรงมา้  จาํนวน 1 คนั

 -  -      6,750,000



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อใหม้ีเครื่องมือใช้ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  สาํหรับการปฏิบตัิงาน (11) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 200,000         -   -  - มีเครื่องมือเครื่องใชเ้พียงพอ  - สาํนกัปลดัเทศบาล
(ต่อ)  และการบริการประชาชน  จาํนวน  4  ชุด  ประกอบดว้ย  เหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน  - งานธุรการ
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       - ไมโครคอมพิวเตอร์  และการใหบ้ริการประชาชน  - งานป้องกนัและ
       - เครื่องสาํรองไฟ บรรเทาสาธารณภยั
(12) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์      10,000           -   -
     จาํนวน  1 เครื่อง

 - เพื่อทดแทนของเดิม (13) เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 100,000         -   -
 ที่ชาํรุด     พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 2 ชุด

(14) เครื่องสาํรองไฟ  9,000            -   -
    จาํนวน 3 เครื่อง
(15) เครื่องจดัเก็บเอกสารแบบป้อน 50,000           -   -
     ตั้งโตะ๊(เครื่องสแกนเอกสาร)
    จาํนวน 1 เครื่อง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (16) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่า 85,700           -   -  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  กวา่  30,000  BTU จาํนวน 1  เครื่อง   - งานธุรการ
(ต่อ)  ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 25,000  BTU
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 จาํนวน 1 เครื่อง
 (หอ้งทาํงานนายกเทศมนตรี)
 (หอ้งทาํงานปลดัเทศบาล)
(17) ชุดโตะ๊สนามอลัลอยดพ์ร้อม 54,000           -   -
 เกา้อี้ 4 ที่นัง่ จาํนวน  3 ชุด ๆ ละ
 18,000 บาท
(18) เกา้อี้ทาํงานแบบมีลอ้เลื่อน 63,000           -   -
 มีพนกัพิงปรับระดบัได ้ขาเหลก็
 โครเมียม จาํนวน 15 ตวั ๆ ละ
 4,200 บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (19) โตะ๊ประชุมหนา้โฟเมกา้ 100,000         -   -  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  ขาพบัชุบโครเมี่ยม   ขนาด  - งานธุรการ
(ต่อ)  180 x  45 x 75 ซ.ม. จาํนวน 50 ตวั
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(20) เกา้อี้จดัเลี้ยง มีพนกัพิงเบาะหุม้ 100,000         -   -
 PVC ขาชุบโครเมี่ยม  จาํนวน
 200 ตวั
(21) เกา้อี้พลาสติก  จาํนวน 200 ตวั 56,000           -   -
(22) โตะ๊ทาํงาน ขนาด 160 ซ.ม. 22,000           -   -
 พร้อมเกา้อี้ทาํงานสาํหรับผูบ้ริหาร
 (รองปลดัเทศบาล)
(23) เครื่องดูดฝุ่ น  ชนิดดูดฝุ่ น- ดูดนํ้ า 15,000           -   -
 ขนาดไม่ตํ่ากวา่  2,000 W 
(24) ตูบ้านเลื่อนทึบ ขนาดกวา้ง 12,000           -   -
 4 ฟตุ ภายในมีแผน่ชั้นปรับระดบัได้
 จาํนวน 3 ตู ้



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (25) เครื่องโทรศพัทด์ิจิตอล 10,000           -   -  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  แบบตั้งโตะ๊    มีหนา้จอ LCD  - งานธุรการ
(ต่อ)  มีปุ่มแฮนดฟ์รี , เครื่องโทรศพัท์
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 สามารถแสดงเลขหมายและ
 ชื่อของผูเ้รียก เพื่อทาํใหท้ราบ
 หมายเลขที่โทรเขา้มา  หนา้จอ
 แสดงชื่อและหมายเลขโทรศพัท์
 พร้อมแสดง วนั เดือน ปี และเวลา
 ณ ปัจจุบนั จาํนวน 1 เครื่อง
(26) ถงัแรงดนัไดอะเฟรม  57,000           -   -
 ขนาด 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่สวมใส่ขณะออก ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  -สามารถเขา้ไปช่วยเหลือ  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงาน ที่มีอนัตรายต่อ (27) เครื่องช่วยหายใจชนิด 600,000       -               -               ผูป้ระสบภยัในบริเวณ  - งานป้องกนัและ
(ต่อ) ระบบหายใจหรือในพื้นที่อบัอากาศ อดัอากาศแบบสะพายหลงั ที่มีอนัตรายจากควนัพิษ บรรเทาสาธารณภยั
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ไม่มีความปลอดภยัต่อเจา้หนา้ที่ จาํนวน 4 ชุด ๆ ละ 150,000 บาท  -ช่วยใหเ้จา้หนา้ที่ไดร้ับ
ที่ออกผจญเพลิง ความปลอดภยัในขณะออก
 -เพื่อใชเ้คลื่อนยา้ยผูบ้าดเจ็บ (28) แผน่กระดานรองหลงั 45,000                  -           - ปฏิบตัิงาน
จากการเกิดอุบตัิเหตุที่ไดร้ับ จาํนวน  1  อนั  พร้อม  -สามารถช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ  
การกระแทก อุปกรณ์ประคองศรีษะ  1  ชุด ที่ไม่สามารถขยบัตวัเองได้
  -สามารถเคลื่อนยา้ยผูบ้าด และลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ
เจ็บไดถู้กวธิีลดความเจ็บ เพิ่มเติมก่อนนาํส่งโรงพยาบาล
ปวดใหก้บัผูบ้าดเจ็บ
 -เพื่อใชก้บัเจา้หนา้ที่ในการคน้หา ครุภณัฑอ์ื่น  -เจา้หนา้ที่มีความปลอดภยั
ผูป้ระสบภยัจากการจมนํ้ า (29) ชุดดาํนํ้ าพร้อมอุปกรณ์ดาํนํ้ า 150,000                  -          - ในการออกคน้หาผูป้ระสบภยั
 -เพื่อความรวดเร็วในการออก ครบชุด  จาํนวน  2  ชุด ๆละ 75,000บาท จากเหตุจมนํ้ า
ปฏิบตัิงานในภาวะฉุกเฉิน
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อการติดต่อสื่อสาร ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  -ทาํใหก้ารปฏิบตัิงาน  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ของบุคลากรภายใน (30) เครื่องขยายเสียงระบบประกาศ 25,000         -               -               เป็นไปดว้ยความรวดเร็วลด  - งานป้องกนัและ
(ต่อ) หน่วยงาน ไม่ตํ่ากวา่  250 Watts ความเสียหายหรือลดภยัพิบตัิ บรรเทาสาธารณภยั
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 -เพื่อความรวดเร็วในการ Power Mixer Amplifier 8 ไดเ้ร็วขึ้นทาํใหง้านมี
ออกปฏิบตัิงานในภาวะ ohm Speaker Out/70  100 v ประสิทธิภาพ
ฉุกเฉินและปกติ ประกอบดว้ย

 -ลาํโพงฮอร์นมี line 100 v ในตวั
วตัตล์าํโพงฮอร์น ไม่ตํ่ากวา่
100 Watts. พร้อมแมทชิ่ง
Paging Hom Speaker 100 w 
High-lmdepedance (70/100 Lines)
 -ไมคโ์ครโฟน แบบมีสาย
พร้อมขาตั้ง
 -สายนาํส่งสญัญาณ  จาํนวน 1 ชุด
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใชใ้นการติดต่อ (31) วทิยสุื่อสารระบบ VHF/FM 120,000 -               -                -ทาํใหก้ารประสาน  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ประสานงานในการ ชนิดมือถือกาํลงัส่ง 5 วตัต์ งานระหวา่งแม่ข่าย  - งานป้องกนัและ
(ต่อ) ปฏิบตัิหนา้ที่ทางราชการ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กบัลูกข่ายไดร้ับความ บรรเทาสาธารณภยั
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จาํนวน 10 เครื่อง สะดวกรวดเร็ว
 -เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไดม้ีอุปกรณ์ ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลิง  -ช่วยใหเ้จา้หนา้ที่หายใจได้
ในการป้องกนัตนเอง (32) หนา้กากกนัควนัพิษชนิดเตม็หนา้ 220,000       -               -               สะดวกในระหวา่งเขา้ไป
ขณะออกผจญเพลิง พร้อมใสก้รองคู่ ปฏิบตัิงานช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

 -เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน จาํนวน 10 อนั ๆ ละ 22,000 บาท และเกิดความปลอดภยัสูง
ของเจา้หนา้ที่เป็นไป กบัผูป้ฏิบตัิงาน 
อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  -เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน
 -เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้ (33) หวัฉีดนํ้ าดบัเพลิงดา้มปืน 88,000         -               -               ออกช่วยเหลือผูป้ระสบ
ในการออกปฏิบตัิงานช่วยเหลือ จาํนวน  4  หวั ๆ ละ 22,000 บาท เหตุเพลิงไหมเ้ป็นไป
ผูป้ระสบเหตุเพลิงไหม้ อยา่งมีประสิทธิภาพ

ลดการสูญเสียชีวติและ
ทรัพยส์ิน
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ   -เป็นชุดสวมใส่เพื่อป้องกนั (34) ชุดกูภ้ยัป้องกนัสารเคมี 162,000                  -           -  -เพื่อช่วยป้องกนัอนัตราย  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน อนัตรายจากสารเคมีในขณะ ระดบั A  จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ 81,000 บาท จากสารเคมีและลดความเสี่ยง  - งานป้องกนัและ
(ต่อ) เจา้หนา้ที่ออกปฏิบตัิงานกูภ้ยั ของเจา้หนา้ที่ที่เขา้ไปปฏิบตัิ บรรเทาสาธารณภยั
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และใชร้่วมกบัหนา้กากกนัควนัพิษ (35) ชุดกูภ้ยัป้องกนัสารเคมี 50,000                   -          - งานกูส้ารเคมี
ระดบั B  จาํนวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  - สาํนกัปลดัเทศบาล
 - เพื่อใชเ้ป็นตวักรองกาํจดัสนิม (36) เครื่องกรองนํ้ า จาํนวน 1 ชุด 400,000       -               -                - ทาํใหม้ีนํ้ าสะอาดใชใ้นการ  - งานธุรการ
เหลก็จากเครื่องสูบนํ้ าบาดาล อุปโภค
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใหม้ีเครื่องมือในการนาํเรือ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 95,000 -               -                -สามารถนาํเรือจากที่  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ออกไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (37) รถเทรลเลอร์ลากเรือ ขนาด ตั้งไปช่วยเหลือผู ้  - งานป้องกนัและ
(ต่อ) 5.6 เมตร ยาว 2.15 เมตร  มี ประสบภยัไดอ้ยา่ง บรรเทาสาธารณภยั
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แผน่รองรับนํ้ าหนกั 2200 Ib สะดวกและรวดเร็ว
ลอ้ขนาด 155R12LBT  (12 นิ้ว)  -ป้องกนัความเสียหาย
รอกขนาด 1200 LB  หวั ในการเคลื่อนยา้ย
ครอบบอล 2X2  นิ้ว  -ทาํใหเ้กิดความปลอด
ขาตั้งเทรลเลอร์ 1000 Ib คิ้ว ภยั สาํหรับเจา้หนา้ที่
ขนาด 50X70 mm.  พร้อมไฟเลี้ยว, ในการเคลื่อนยา้ย
เบรก , ปลัก๊เสียบ , วนิส์ดึงเรือ
 และชุดอุปกรณ์ติดทา้ยกระบะ
สาํหรับลากเทรลเลอร์ จาํนวน 1 คนั
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ (38) รถยนตบ์รรทุกนํ้ าแบบมาตรฐาน 4,650,000           -          -  -สามารถสนบัสนุนนํ้ า  - สาํนกัปลดัเทศบาล
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ ตวัรถชนิด 10 ลอ้ เครื่องยนตด์ีเซล 6 สูบ ใหร้ถดบัเพลิงขณะ  - งานป้องกนัและ
(ต่อ)  -เพื่อใหม้ีรถยนตบ์รรทุก 4 จงัหวะ กาํลงัแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ บรรเทาสาธารณภยั

358

นํ้าใชบ้รรเทาสาธารณภยั 210  แรงมา้พร้อมปั๊มและอุปกรณ์  -สามารถบรรเทา
ต่างๆ และสนบัสนุนนํ้ า ครบชุด จาํนวน 1 คนั สาธารณภยัต่าง ๆ และ
รถยนตด์บัเพลิง ใชบ้ริการนํ้ าอุปโภค

บริโภค
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  - ทาํใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้  - กองวชิาการและ
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (39) เครื่องเล่น DVD จาํนวน 1 เครื่อง 5,000           -               -               ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร แผนงาน
(ต่อ) กิจกรรมของเทศบาล ราคาเครื่องละ 5,000 บาท กิจกรรมของเทศบาล  - ฝ่ายบริการและ
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(40)โทรทศัน์สี LED  ไม่ตํ่ากวา่ 50 นิ้ว 60,000         -               -               เผยแพร่วชิาการ
จาํนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
 60,000 บาท
(41)ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บ 30,000         -               -               
เสื้อ สาํหรับติดกลอ้ง ราคาชุดละ
30,000 บาท
(42) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียด 20,000         -               -               
ไม่ตํ่ากวา่ 16 ลา้นพิกเซล บนัทึกภาพ
เคลื่อนไหวได ้ถ่ายภาพพานอรามา
ได ้ราคาเครื่องละ 20,000 บาท
(43) เลนส์ซูม 18-200 มิลลิเมตร 45,000         -               -               
ราคาตวัละ 45,000 บาท
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (44) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสวา่ง 90,000         -               -                - กองวชิาการและ
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ไม่ตํ่ากวา่ 1,500 ANSI Lumens แผนงาน
(ต่อ) ความละเอียด ไม่ตํ่ากวา่ 1,024 X 768  - ฝ่ายบริการและ
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ค่า Contrast ไม่ตํ่ากวา่ 500:1 เผยแพร่วชิาการ
ราคาตวัละ 90,000 บาท
(45) สแตนบอร์ด ขนาด 120X120 ซม. 50,000         -               -               
วสัดุพลาสวดูสีขาวหนา 15 มม. 
มีลอ้เลื่อน ปิดฐานรอบดว้ยพลาสวดู
สีฟ้านํ้ าทะเล จาํนวน 2 สแตน
ราคา 50,000 บาท
(46) เครื่องขยายเสียงพร้อมลาํโพง 70,000         -               -               
และโครงเหลก็ติดตั้งรถประชาสมัพนัธ์
จาํนวน 1 ชุด ราคา 70,000 บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อใหม้ีเครื่องมือใช้ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - มีเครื่องมือเครื่องใชเ้พียงพอ  - กองวชิาการและ
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  สาํหรับการปฏิบตัิงาน (47) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 100,000         -   -  เหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน แผนงาน
(ต่อ)  จาํนวน  2  ชุด  ประกอบดว้ย  - ฝ่ายแผนงานและ
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       - ไมโครคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
       - เครื่องสาํรองไฟ  - ฝ่ายนิติการ
(48) ตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 2 ตู ้ 5,000           -               -                - ฝ่ายบริการและ
(49) เกา้อี้แบบมีลอ้เลื่อน 3 ตวั 6,000           -               -               เผยแพร่วชิาการ
(50) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 50,000         -               -               
จาํนวน 1 เครื่อง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใหม้ีเครื่องใชส้าํหรับ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  - มีเครื่องมือเครื่องใช้  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงาน (51) กลอ้งถ่ายรูป  ระบบดิจิตอล  30,000           -   - เพียงพอเหมะสมแก่การ  -งานพฒันาชุมชน
(ต่อ) ความละเอียดไม่ตํ่ากวา่  12 ลา้นพิเซล ปฏิบตัิงาน
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พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จาํนวน  2 ชุด
ชุดละ  15,000  บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใชแ้ทนเครื่องปรับอากาศ ครุภณัฑส์าํนกังาน  - แทนเครื่องปรับอากาศ  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน เดิมที่มีอายกุารใชง้านมาเป็น (52) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  90,000           -   - เดิมที่มีอายกุารใชง้านมา  -งานบริหารทัว่ไป
(ต่อ) เวลานาน 30,940  BTU  จาํนวน 2 เครื่อง เป็นเวลานานและ
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 -เพื่อใชส้าํหรับเก็บเอกสาร เครื่องละ  45,000  บาท ประกอบกบัมีค่าใชจ้่าย
ในชุมชน (53) ตูเ้ก็บเอกสาร ตูบ้านเลื่อนกระจก -               3,200            - ในการซ่อมสูง

 ขนาด 4 ฟตุ จาํนวน  1  ตู ้  -มีที่สาํหรับเก็บเอกสาร  -งานพฒันาชุมชน
(54) ตูเ้ก็บเอกสาร ตูบ้านเลื่อนทึบ -               3,000            - เป็นระเบียบเรียบร้อย
ขนาด  4  ฟตุ จาํนวน  1  ตู ้
(55) ชั้นวางของ  ตูโ้ล่ง ขนาด 90x160 ซม. -               8,700            -
จาํนวน  3 ตวัๆละ 2,900  บาท

 -เพื่อใชส้าํหรับเขียนข่าว (56) บอร์ดเขียนข่าว ขนาด 80x120  ซม. -               480               -  -มีบอร์ดเขียนข่าวและ
และติดข่าวสารต่างๆ จาํนวน  1 ชุด ติดข่าวสารต่างๆ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (57) ตูเ้ก็บยา  ตูบ้านเลื่อนกระจก 3  ฟตุ -               2,800            -  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  จาํนวน  1 ตู ้
(ต่อ) (58) ตูเ้ก็บยา  ตูบ้านเลื่อนทึบ 3  ฟตุ -               2,600            -
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 จาํนวน  1  ตู ้
(59) ชั้นวางหนงัสือ ขนาด 90x180 ซม. -               5,700            -
จาํนวน 3  ชุดๆ ละ  1,900  บาท
(60) โตะ๊ญี่ปุ่น  ขนาด 30x30 ซม. -               1,120            -
จาํนวน  4  ตวัๆละ 280  บาท
(61) โตะ๊ประชุม  ขนาด 75x180  ซม. -               31,500          -
จาํนวน 15  ตวัๆละ 2,100  บาท

(62) เกา้อี้  พลาสติกอยา่งดีชนิดมีพนกัพิง -               28,680          -
 จาํนวน 120  ตวัๆละ 239 บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (63) ถว้ยเมลานีน ขนาด 8" -               5,040            -  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 10 โหลๆละ 504 บาท
(ต่อ) (64) จานเมลานีน ขนาด 8" -               3,400            -
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จาํนวน 10 โหลๆละ 340 บาท
(65) โตะ๊จดังานเลี้ยง 1x1 ม. -               90,000          -
ทาํดว้ยไมเ้นื้อแขง็ ขาเหลก็
ขนาด 6 วุน่ สูง 75 ซม.
ทาแลกเกอร์ จาํนวน 30 ตวั
ตวัละ  3,000  บาท  
(66) เกา้อี้พลาสติกอยา่งดีมี -               60,000          -
พนกัพิง จาํนวน  240  ตวัๆละ 250  บาท
(67) ชั้นวางของ  โครงเหลก็ พื้นไม้ -               14,000          -
กวา้ง 60 ซม. X ยาว 4 ม.  สูง 2.50 ม.
จาํนวน 4 ชุดๆละ  3,500  บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (68) ตูเ้ก็บเอกสาร  ตูเ้หลก็ชนิด 2 บาน -               12,000          -  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  มี มอก. จาํนวน 2  ตู ้ๆละ  6,000 บาท
(ต่อ) (69) พดัลมติดฝาผนงั  ขนาด 16"  -               6,600            -

366

จาํนวน 4  ตวัๆละ 1,650  บาท
(70) พดัลมติดฝ้าเพดาน  ขนาด 16" -               6,600            -
 จาํนวน 4  ตวัๆละ 1,650  บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อใชส้าํหรับการจดัเก็บรวบรวม ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  - ทาํใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้  -กองสวสัดิการสงัคม
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ขอ้มูลและพิมพเ์อกสาร (71) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม -               75,000          - สาํหรับการปฏิบตัิงานที่มี  - งานพฒันาชุมชน
(ต่อ) อุปกรณ์การใชง้าน  จาํนวน  3 ชุด ประสิทธิภาพ  - ชุมชนบางรัก
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ชุด ละ 25,000 บาท  - ชุมชนนํ้ าผดุ
ประกอบดว้ย  - ชุมชนบา้นโพธิ์
 -ไมโครคอมพิวเตอร์ 
 -เครื่องสาํรองไฟ  
 -โตะ๊วางเครื่องพิมพ ์(Printer)
(72) เครื่องพิมพ ์(Printer) All-in-one -               29,100          -
(เครื่องพิมพพ์ร้อมสแกน
และถ่ายเอกสาร  จาํนวน  3  ชุด
ชุดละ 9,700 บาท) 
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ -เพื่ออาํนวยความสะดวก (73) โตะ๊พื้นขาว ขนาด 60x180 ซม. 18,000         - - -มีความสะดวกและเพิ่ม -กองสาธารณสุข
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ในการจดักิจกรรมต่างๆ ขาเหลก็พบัได ้จาํนวน 6 ตวัๆละ ประสิทธิภาพในการจดักิจ และสิ่งแวดลอ้ม
(ต่อ) 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท กรรมต่างๆ -งานศูนยบ์ริการ
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(74) เกา้อี้พลาสติกแบบมีพนกัพิงชนิดหนา 27,500         -               -               สาธารณสุข 3

สกรีนชื่อ ศูนยฯ์ 3 เทศบาลนครตรัง

จาํนวน 110 ตวัๆ ละ 250 บาท

 - สาํหรับประชุมเจา้หนา้ที่ (75) โตะ๊พื้นขาว ขนาด 60x180 ซม. 38,000         - - -มีความสะดวกและเพิ่ม -กองสาธารณสุข
และพนกังานจา้ง ขาเหลก็พบัได ้จาํนวน 6 ตวัๆละ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ และสิ่งแวดลอ้ม
งานรักษาความสะอาด 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท งานรักษาความสะอาด -งานรักษาความ

(76) เกา้อี้โครงเหลก็ บุนวม สาํหรับ สะอาด
ประชุม จาํนวน  20 ตวั
ตวัละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ -เพื่อเป็นตวัสาํรองไฟ (77) เครื่องสาํรองไฟ กาํลงัไม่นอ้ยกวา่ 5,000 - - -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ -กองสาธารณสุข
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 500 VA จาํนวน 2 เครื่องๆละ2,500 บาท เก็บขอ้มูลต่างๆ และสิ่งแวดลอ้ม
(ต่อ) -ซื้อทดแทนเครื่องที่ชาํรุด เป็นเงิน 5,000 บาท -งานศูนยบ์ริการ
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- เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล (78) จดัซื้อจดัหาเครื่องไมโคร 25,000 - - สาธารณสุข 3

งานแผนงานสาธารณสุข คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ -งานแผนงาน

จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย สาธารณสุข

 - ไมโครคอมพิวเตอร์

 - เครื่องสาํรองไฟ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (79) จดัซื้อรถยนตก์ระบะ 4 ประตู -               750,000       - - การติดตาม ควบคุม กาํกบั -กองสาธารณสุข

ในการติดตามงานและ จาํนวน  1 คนั งานรักษาความสะอาดและ และสิ่งแวดลอ้ม

ควบคุมกาํกบังานรักษา งานอื่นๆ ในพื้นที่มีความ -ฝ่ายบริหารงาน

ความสะอาดและงานต่างๆในพื้นที่ สะดวกและมีประสิทธิภาพ สาธารณสุข

มากยิง่ขึ้น
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (80) จดัซื้อรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย 950,000 - -  - การจดัเก็บขยะ เศษผกัผลไม้ -กองสาธารณสุข

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ปุ๋ยชีวภาพและการจดัเก็บเศษผกั แบบปิคอพั เครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ ถูกสุขลกัษณะ และสามารถ และสิ่งแวดลอ้ม

(ต่อ) ผลไม ้มูลฝอยต่างๆ 2,400 ซีซี. ความจุ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ลบ.ม. จดัเก็บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ -งานทรัพยากร
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แบบยกเท จาํนวน 1 คนั สามารถผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ ธรรมชาติฯ

ไดม้ากขึ้น

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บ (81) รถเขน็ถงัขยะ ชนิดลอ้เลื่อน 850,000 - - - พนกังานจา้งมีความสะดวก -กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยบริเวณถนนและทาง พร้อมถงัขยะ สามารถบรรจุ ในการปฏิบตัิงานกวาดขยะ และสิ่งแวดลอ้ม

สาธารณะ ถงัขยะขนาดไม่เกิน 50 ลิตร จาํนวน 2 ถงั ขยะที่กวาดไดม้ีการจดัเก็บ -งานรักษา

 และมีที่จบัสาํหรับลากเขน็และที่แขวน อยา่งถูกวธิีและถูกสุขลกัษณะ ความสะอาด

ไมก้วาด ทาํดว้ยโครงเหลก็กนัสนิม

จาํนวน 85  คนั
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ (82) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 35,000           -   -  -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 -กองสาธารณสุข
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ/เชื่อมต่อ สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมี และสิ่งแวดลอ้ม
(ต่อ) - เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการ จาํนวน 1 ชุด คุณภาพและประสิทธิภาพ -งานศุนยบ์ริการ
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ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 (83) เครื่อง visual light พร้อมจอภาพ 20,000           -   - สาธารณสุข 1
และอุปกรณ์ประกอบ/เชื่อมต่อ 1 ชุด
(84) เครื่องวดัความดนัโลหิตระบบ 50,000           -   -
ดิจิตอลสามารถตรวจวดัความอิ่มตวั
ของออ๊กซิเจนสาํหรับใชใ้นชุมชน/
หน่วยเคลื่อนที่
(85) เครื่องฟอกอากาศสาํหรับหอ้งบริการ 30,000           -   -
พยาบาลขนาด ไม่ตํ่ากวา่ 60 ตารางเมตร
จาํนวน 1 ชุด
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (86) เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน 1 เครื่อง 15,000           -   - -กองสาธารณสุข
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน (87) เครื่องวดัความดนัโลหิต 100,000         -   - และสิ่งแวดลอ้ม
(ต่อ) ระบบดิจิตอลสามารถตรวจวดั -งานศุนยบ์ริการ
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ความอิ่มตวัของออ๊กซิเจน สาธารณสุข 1
ในเลือด (SpO2) ,ระบบเก็บขอ้มูล
ยอ้นหลงั,แสดงการเตน้ของชีพจร
ขณะตรวจวดั,ใชก้บัระบบไฟอาคารได้
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  -เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับ (88) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ระบบ 20,000           -   -  -มีเครื่องมือเครื่องใชท้ี่เพียง - สาํนกัการศึกษา
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิงานและการบริการ อตัโนมตัิความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ พอเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน - งานกิจกรรมเด็ก
(ต่อ) ประชาชน 8 ลา้นพิกเซล พร้อมอุปกรณ์การใช้ และการใหบ้ริการแก่ประชาชน และเยาวชน
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งานครบชุด จาํนวน 1 ตวั
(89) โตะ๊อเนกประสงค ์พบัไดโ้ครงเหลก็  -งานหอ้งสมุด
ชุบโครเมียมหนา้โตะ๊โฟเมกา้สีขาว

 - ขนาด 75x180x75 ซม.จาํนวน5ตวั 12,500           -   -
 - ขนาด 60x150x75 ซม.จาํนวน1ตวั 2,200             -   -
(90) เกา้อี้บุนวมขาเหลก็ชุบโครเมียม 37,500           -   -  -งานหอ้งสมุด

 มีพนกัพิงเสริมคานคาดขาเกา้อี้ทั้ง
 2 ดา้น และคานรัดใตเ้บาะนัง่ดว้ย
รัดใตเ้บาะนัง่ดว้ยเหลก็ 3/4x3/4 นิ้ว
นิ้ว รวม 3 เสน้เพื่อความแขง็แรง
จาํนวน 50 ตวั
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (91) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 200,000         -   -  -สาํนกัการศึกษา
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 4 ชุด ๆละ 50,000 บาท  -หน่วยศึกษานิเทศก์

(ต่อ)  -งานกีฬาฯ
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 -งานกิจกรรมฯ
 - งานแผนงานฯ

(92) เครื่องพิมพ ์(Printer) เลเซอร์ 30,000           -   -  - งานก.จ.
จาํนวน 6 เ ครื่องๆละ 5,000 บาท  -หน่วยศึกษานิเทศก์

 -งานการเงินฯ
 -งานกิจกรรมฯ
 -งานกีฬาฯ
 -งานธุรการฯ

(93) เครื่อพิมพ ์(Printer) เลเซอร์สี1 เครื่อง 30,000           -  -  -งานโรงเรียน
(94) รถยนตต์ูเ้ครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,500,000      -  -  -งานธุรการฯ
2,400 ซีซี เบาะโดยสาร 12 ที่นัง่พร้อม
อุปกรณ์ประกอบจาํนวน 1 คนั
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (95) รถยนตก์ระบะ 2 ตอน 4 ประตู -               900,000        -  -สาํนกัการศึกษา
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ขนาดเครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 163 แรงมา้  -งานธุรการ
(ต่อ) จาํนวน 1 คนั
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(96) ติดตั้งกลอ้ง CCTV บริเวณสระวา่ยนํ้ า 120,000         -  -  -งานกิจกรรมฯ
สนามกีฬากลางเทศบาล จาํนวน 10 ชุด
(97) เครื่องคอมพิวเตอร์ LCD 525,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 1
ขนาดจอไม่ตํ่ากวา่ 19 นิ้ว จาํนวน 21 ชุด (สงัขวทิย)์
ชุดละ 25,000 บาทพร้อมอุปกรณ์
(98) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 385,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 1
จาํนวน 5 เครื่อง และหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ (สงัขวทิย)์
ควบคุมโดยการเขียนโปรแกรม
จาํนวน 10 ตวั ประกอบดว้ย
 - ชุดควบคุมหุ่นยนตโ์ดยใชค้อม
พิวเตอร์ควบคุม
 - ชุดอุปกรณ์ประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - เซนเซอร์ควบคุมการทาํงานของหุ่นยนต์

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  - คอนเวอร์เตอร์เคเบิ้ล
(ต่อ)  - แบตเตอร์รี่แบบชาร์จ
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(99) ชุดไมโครโฟนสาํหรับการประชุม   -  - 173,000       โรงเรียนเทศบาล 1
ประกอบดว้ย (สงัขวทิย)์
 - ชุดไมคส์าํหรับการประชุม
จาํนวน 20 ชุด

 - เครื่องควบคุมการจ่ายไฟ
จาํนวน 1 ชุด
 - สายนาํสญัญาณ 1 ระบบ
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (100) จดัซื้อเครื่องออกกาํลงักายสนาม         320,000   -  - โรงเรียนเทศบาล 1
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 6 รายการ ประกอบดว้ย (สงัขวทิย)์
(ต่อ)   - อุปกรณ์บิดเอวและเดิน 1 เครื่อง
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  - อุปกรณ์การเดินแบบชา้ 1 เครื่อง
 - อุปกรณ์กา้วเดินสลบัเทา้  1 เครื่อง
 - อุปกรณ์มา้โยกบริหาร 1 เครื่อง

 - อุปกรณ์บริหารหวัไหล่และหนา้อก
1 เครื่อง
 -อุปกรณ์พายเรือคู่ 1 เครื่อง

(101) จดัซื้อครุภณัฑด์นตรี 286,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 1
จาํนวน 2 รายการ ประกอบดว้ย (สงัขวทิย)์
 - ชุดกลองใหญ่ จาํนวน 4 ใบ
 - ชุดกลองสแนร์ จาํนวน 2 ใบ
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หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (102) จดัซื้อเกา้อี้บุนวมขาชุบโครเมี่ยม    -         127,500    - โรงเรียนเทศบาล 1
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน มีพนกัพิง ราคาตวัละ 850 บาท จาํนวน (สงัขวทิย)์
(ต่อ) 150  ตวั
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(103) จดัซื้อกลอ้งทีววีงจรปิด จาํนวน 5                   -   82,500          - โรงเรียนเทศบาล 1
ตวั ๆ  ละ 16,500  บาท พร้อมระบบสาย (สงัขวทิย)์
1 ระบบ  เชื่อมต่อกบัระบบเดิมที่มีอยูแ่ลว้
(104) จดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสารงานธุรการ           36,000   -  - โรงเรียนเทศบาล 1
และการเงิน  ชนิด  2  บาน  จาํนวน  6  ตู ้ๆ (สงัขวทิย)์
ละ  6,000  บาท
(105) จดัซื้อ โตะ๊-เกา้อี้ สาํหรับนกัเรียน           90,000   -  - โรงเรียนเทศบาล 1
ปฐมวยั จาํนวน 120 ชุดละ 750  บาท (สงัขวทิย)์
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (106) ชุดอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจง้ 800,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 7 รายการประกอบดว้ย (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ)  - โจรสลดัผจญภยั
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 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้(มา้หมุน3ที่นัง่)

 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้
  เจา้ป่าโยกแยก (กระดานหกสองที่นัง่)
 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้
เป็ดนอ้ยโยกแยก (กระดานหกสองที่นัง่)
 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้ไก่นอ้ยโยกแยก

 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้แมวนํ้ าโยกแยก

 - ชุดอุปกรณ์เล่นกลางแจง้มา้นํ้ าโยกแยก
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ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (107) จดัซื้อเครื่องดนตรีไทย 198,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 12 รายการ ประกอบดว้ย (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ)  - ระนาดเอก(ไมช้ิงชนั) 2 ราง
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 - ระนาดทุม้ 2 ราง
 - จะเข ้(ไมข้นุน) 4 ตวั
 - ซอดว้ง(ไมช้ิงชนั) 6 คนั
 - ซออู(้ไมช้ิงชนั) 6 คนั
 - ขลุ่ยเพียงออ(ไมช้ิงชนั) 2 เลา
 - ขลุ่ยหลิบ(ไมช้ิงชนั) 2 เลา
 - ฆอ้งวงใหญ่(ลงหิน) 1 วง
 - ฆอ้งวงเลก็(ลงหิน) 1 วง
 -โทนรํามะนา 1 ชุด
 - กลองแขก (ไมช้ิงชนั) 1 คู่

 - ฉิ่ง 2 คู่
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (108) จดัซื้อเครื่องแต่งกายและ 230,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน เครื่องประดบันาฎศิลป์ไทยและสากล (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ) จาํนวน 12 เซ็ต เซ็ตละ 10 ชุด
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(109) เครื่องช่วยสอน จาํนวน 30 เครื่อง 105,000         -  - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องละ 3,500 บาท (วดักะพงัสุรินทร์)
(110) เครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ชุด   - 121,800         - โรงเรียนเทศบาล 2
พร้อมอุปกรณ์ ดงันี้ (วดักะพงัสุรินทร์)
 - เครื่องสาํรองไฟ
 - เครื่องพิมพเ์ลเซอร์
 -โตะ๊พร้อมเกา้อี้
 - เครื่องพิมพ ์(Printer) ALL-in-one 
จาํนวน 3 ชุด พร้อมสแกนและถ่ายเอกสาร
(111) จดัซื้อมา้หินโครงเหลก็มีหลงัคา 70,000           -  - โรงเรียนเทศบาล 2
นกัเรียน จาํนวน 10 ชุดๆละ 7,000 บาท (วดักะพงัสุรินทร์)
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (112) จดัซื้อเสาวอลเล่ยบ์อล 18,000           -  - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ขนาดมาตรฐาน จาํนวน 1 คู่ (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ) (113) โตะ๊ปิงปองมาตรฐานสีฟ้า พร้อม 18,000           -  - โรงเรียนเทศบาล 2
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ตาข่าย จาํนวน 4 ชุดๆ ละ 4,500 บาท (วดักะพงัสุรินทร์)
(114) รถยนตก์ระบะ2ตอน4ประตู   - 900,000         - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องยนตข์นาด 2,982 ซีซี มีกาํลงั (วดักะพงัสุรินทร์)
ไม่นอ้ยกวา่ 163 แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์
ตกแต่งจาํนวน 1 คนั
(115) รถยนตข์นาด 16 ที่นัง่   - 1,600,000      - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องยนตข์นาด 2,494 ซีซี มีกาํลงั (วดักะพงัสุรินทร์)
ไม่นอ้ยกวา่ 109 แรงมา้พร้อมอุปกรณ์
ตกแต่งจาํนวน 1 คนั
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (116) จดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ 6 ที่นัง่ สาํหรับ 100,000        - -               โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน หอ้งสมุดจาํนวน 10 ชุด มีรายละเอียด (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ) ประกอบดว้ย โตะ๊ไม ้และเกา้อี้ไม้
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(117) ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 8 จุด -               150,000        - โรงเรียนเทศบาล 2
ภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์)
(วดักะพงัสุรินทร์)

(118) ติดตั้งเครื่องกรองนํ้ าดื่มขนาด 70,000           -  - โรงเรียนเทศบาล 2
บรรจุสารกรอง 25 ลิตร พร้อมเครื่อง (วดักะพงัสุรินทร์)
ทาํนํ้ าเยน็สแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก
จาํนวน 2 ชุด
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เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (119) จดัซื้อเครื่องมลัติมีเดียโปรเจก-   - 51,000           - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน เตอร์ จาํนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ) พร้อมจอรับภาพชนิดแขวนมือดึง
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ขนาด 120"X120" จาํนวน 2 จอ
จอละ 3,500 บาท
(120) จดัซื้อเครื่องออกกาํลงักาย   - 150,000         - โรงเรียนเทศบาล 2
จาํนวน 8 รายการประกอบดว้ย (วดักะพงัสุรินทร์)
 - ลู่เดินกึ่งสเตบ็
 - มา้โยก
 - ลู่วิง่ไฟฟ้า
 - STTU(ซิตอพั)
 - จกัรยานแม่เหลก็
 - จกัรยานบริหาร

 - เครื่องโยกบริหาร
 - เครื่องบริหารร่างกาย 25 ท่า
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (121) เครื่องมือช่าง จาํนวน 8 รายการ 60,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 3
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย (บา้นนาตาล่วง)
(ต่อ)  - เลื่อยฉลุไฟฟ้า
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 - หวัแรงบดักรี
 - เครื่องเจียรไฟฟ้า 
 - กบไฟฟ้า 
 - เครื่องตดัเหลก็
 - เครื่องขดักระดาษทราย 
 - เครื่องเป่าลม
 - เครื่องเจาะไฟฟ้า
(122) เครื่องทาํนํ้ าร้อน-เยน็ 20,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 3
จาํนวน 1 เครื่อง (บา้นนาตาล่วง)
(123) โทรทศัน์สี จาํนวน 3 เครื่อง    -           78,000    - โรงเรียนเทศบาล 3
เครื่องละ 26,000 บาท (บา้นนาตาล่วง)
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (124) เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์   - 33,300          - โรงเรียนเทศบาล 3
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 1 เครื่อง (บา้นนาตาล่วง)
(ต่อ) (125) เครื่องเขา้เล่มสนักาว   - 23,000           - โรงเรียนเทศบาล 3
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จาํนวน 1 เครื่อง (บา้นนาตาล่วง)
(126) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารกระจก    -           24,000    - โรงเรียนเทศบาล 3
บานเลื่อน จาํนวน 4 ตู ้ๆ ละ 6,000 บาท (บา้นนาตาล่วง)
(127) โทรโข่ง จาํนวน 4 ตวั    -           20,000    - โรงเรียนเทศบาล 3
ตวัละ 5,000 บาท (บา้นนาตาล่วง)
(128) ติดตั้งระบบเคเบิลทีวปีระจาํ    -    -         228,000 โรงเรียนเทศบาล 3
หอ้งเรียนและหอ้งพิเศษประกอบ (บา้นนาตาล่วง)
ดว้ยโทรทศัน์สีขนาด 29 นิ้ว จาํนวน
12 เครื่องๆละ 19,000 บาท
(129) เครื่องขดัพื้นจาํนวน 1 เครื่อง    -    - 50,000         โรงเรียนเทศบาล 3
ขนาดแปลง 17 นิ้ว (บา้นนาตาล่วง)
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (130) เครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ 96,000          -  - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 24 ชุด ชุดละ 4,000 บาท (วดัควนขนั)
(ต่อ) ประกอบดว้ยชุดนกัดนตรี 20 ชุด
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ชุดดรัมเมเยอร์ จาํนวน 4 ชุด
(131) เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง จาํนวน 1 ชุด           65,000    -    - โรงเรียนเทศบาล 5
ประกอบดว้ย (วดัควนขนั)
 - ตูแ้อมป์กีตา้ร์ จาํนวน 2 ตู ้
 - เอฟเฟคกีตา้ร์ชนิดแยกแต่ละเสียง
จาํนวน 6 ตวั พร้อมกล่องใส่และ
สายสญัญาณ จาํนวน 1 ชุด
 - กลองทอมบา้,กลองบองโกพ้ร้อมขาตั้ง
จาํนวน 1 ชุด
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (132) จดัซื้อเครื่องเสียง จาํนวน 50,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน 7 รายการ ประกอบดว้ย (วดัควนขนั)
(ต่อ)  - Power mixer จาํนวน 1 ตวั
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 - ไมคไ์ร้สาย 1 ชุด ไมค ์2 ตวั
 - สายไมค1์มว้น 100 เมตร
 - ขาไมคย์าวพร้อมหวัสวมไมค ์2 ตวั

 - ขาไมคส์ั้นพร้อมหวัสวมไมค ์2 ตวั
 - เครื่องเล่น DVD และUSB 2 เครื่อง
 - ปลัก๊ไฟยาว 50 เมตร มว้นเก็บได้
จาํนวน 1 ชุด
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หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (133) จดัซื้อเครื่องเล่นสนาม         291,800   -   - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 4 รายการ ประกอบดว้ย (วดัควนขนั)
(ต่อ)  -กระดานลื่นและชิงชา้
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 - อุโมงคห์นอนยกัษ์
 - ศูนยร์วมเครื่องเล่นปีนป่าย
 - บา้นสุขสนัต ์ประกอบดว้ย
ชุดยมิมา้ขวางสะพานโคง้,บ่อบอล
พร้อมลูกบอล,ลูกบอลบริหารกลา้ม
เนื้อ,ชุดเครื่องครัว,ศูนยเ์ลี้ยงเด็ก
โรงงานช่างไม,้กระดานหกปูจ๋า
ปลาโยกพาฝัน,ไก่โยกแยก,ผีเสื้อโยกแยก,

มา้โยกแยก,มอเตอร์ไซดโ์ยก,โตะ๊ถว้ย,
โตะ๊ทรงเหลี่ยม,เกา้อี้หนูนอ้ย
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หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (134) จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์         250,000 -                 - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 10 ชุดๆละ 25,000 บาท (วดัควนขนั)
(ต่อ) แต่ละชุดประกอบดว้ย
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 -ไมโครคอมพิวเตอร์แบบLCD
จอไม่ตํ่ากวา่ 19 นิ้ว
 - เครื่องสาํรองไฟไม่ตํ่ากวา่ 500 โวลต์
(135) โตะ๊เทเบิลเทนนิส จาํนวน 2 ตวั   - 12,000           - โรงเรียนเทศบาล 5
ตวัละ 6,000 บาท (วดัควนขนั)
(136) โตะ๊-มา้หินขดั สีชมพชูุดใหญ่ 36,000           - โรงเรียนเทศบาล 5
จาํนวน 4 ชุด ชุดละ 9,000 บาท (วดัควนขนั)
(137) ชุดรับแขกไม้           30,000    -    - โรงเรียนเทศบาล 5
จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊ เกา้อี้ (วดัควนขนั)
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หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (138) เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน 1 เครื่อง    -           20,000    - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ยรายละเอียด (วดัควนขนั)
(ต่อ)  -กาํลงัไม่ตํ่ากวา่ 1,500 วตัต์
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   กาํลงัดูด 220 วตัต์
 - ขนาดถุงเก็บฝุ่ น และเป่าลมแหง้ได้
(139) จดัซื้อโทรทศัน์สี จาํนวน 3 เครื่อง  - 78,000           - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องละ 26,000 บาท แต่ละเครื่อง (วดัควนขนั)
ประกอบดว้ย แบบจอ LCD ซึ่งมีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 32 นิ้ว
(140) จดัซื้อเครื่องแปลงกาํลงัไฟขนาด 30,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 5
 220 V จาํนวน 1 เครื่อง (วดัควนขนั)
(141) จดัซื้อกลอ้งวดีีโอ ระบบดิจิตอล           60,000    -    - โรงเรียนเทศบาล 5
จาํนวน 1 ชุด (วดัควนขนั)
(142) จอภาพแบบขาตั้ง ขนาด 70"x70"    -           16,000    - โรงเรียนเทศบาล 5
และอุปกรณ์ประกอบ จาํนวน 1 ชุด (วดัควนขนั)
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รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (143) ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดใน -               400,000         - โรงเรียนเทศบาล 5
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัควนขนั) (วดัควนขนั)
(ต่อ) ประกอบดว้ย
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 - กลอ้งCCTV จาํนวน8เครื่อง
 - ทีวขีนาด 29 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง
 - เครื่องบนัทึกความจาํไม่ตํ่าวา่ 1,000 GB
 - ระบบสาย RG จาํนวน 1 ระบบ
(144) ติดตั้งระบบเคเบิลทีวปีระจาํ  -   - 500,000       โรงเรียนเทศบาล 5
หอ้งเรียนและหอ้งพิเศษ จาํนวน (วดัควนขนั)
14 เครื่อง

(145) จดัซื้อเครื่องออกกาํลงักายและ    -    -         150,000 โรงเรียนเทศบาล 5
ทดสอบสมรรถภาพ จาํนวน 1 ชุด (วดัควนขนั)
ประกอบดว้ย เครื่องวดัความดนัโลหิต
แบบกึ่งอตัโนมตัิ จาํนวน 1 เครื่อง
เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ จาํนวน 1 เครื่อง,เครื่องวดัความอ่อน
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ตวัดา้นหลงั จาํนวน 1 เครื่อง,เครื่อง
(ต่อ) วดัแรงบีบมือ จาํนวน 1 เครื่อง,เครื่อง
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วดัความจุปอดจาํนวน1เครื่อง, เครื่อง
ชัง่นํ้ าหนกัและวดัส่วนสูง จาํนวน 1 เครื่อง
แผน่ยางรองกระโดดไกล,เครื่องวดั
ความสามารถในการกระโดดสูง
จาํนวน 1 เครื่อง

(146) จดัซื้ออ่างลา้งจานสแตนเลส    -    -         108,000 โรงเรียนเทศบาล 5
แบบ2หลุมพร้อมขามีลอ้เลื่อน (วดัควนขนั)
ขนาด 1.5x0.80x0.80 ม. จาํนวน 4 ชุด
ชุดละ 27,000 บาท
(147) จดัซื้อเครื่องทาํนํ้ าร้อน-เยน็   -   - 15,000         โรงเรียนเทศบาล 5
จาํนวน 1 เครื่อง (วดัควนขนั)
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (148) ติดตั้งระบบเคเบิลทีวพีร้อมอุปกรณ์ -               687,000         - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ใน โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ) ประกอบดว้ย อุปกรณ์นาํสญัญาณ
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เครื่องรับสญัญาณดาวเทียม,เครื่อง
ผสมสญัญาณดาวเทียม,เครื่องรวม
สญัญาณดาวเทียม,อุปกรณ์ขยาย

สญัญาณดาวเทียม,ชุดจานรับสญัญาณ
RAX,เครื่องเล่น,กลอ้งถ่ายVDO
ขาตั้งกลอ้งถ่ายวดีีโอ,เครื่องรับโทรทศัน์สี
ขาแขวนโทรทศัน์แบบติดผนงั,เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์,ตวัตดัต่อ
แผนผงัการทาํงานของระบบ
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (149) ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด -               175,000         - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน CCTV ทั้งระบบพร้อมใชง้าน (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ) จาํนวน 8 ชุด
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(150) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและ 120,000         -   - โรงเรียนเทศบาล 6
อุปกรณ์การใชง้าน จาํนวน 2 ชุด (วดัตนัตยาภิรม)
ชุดละ 60,000 บาท
(151) ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชกั           18,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
จาํนวน 3 ชุด ชุดละ 6,000 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(152) ตูเ้ก็บเอกสาร ทาํดว้ยไมช้นิด 2           36,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
ตอนบนเป็นตูไ้มก้ระจกเลื่อน (วดัตนัตยาภิรม)
ขนาด 0.6x3.0x1.20 เมตร ตอนล่างเป็น
ตูไ้มท้ึบ ขนาด 0.6x3.0x0.80 เมตร
จาํนวน 2 ตู ้ตูล้ะ18,000 บาท
(153) เคาน์เตอร์ทาํดว้ยไม ้ขนาด -               15,000           - โรงเรียนเทศบาล 6
0.60x8.0x0.75 เมตร จาํนวน 1 ชุด (วดัตนัตยาภิรม)
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (154) โตะ๊ เกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ชุด 25,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ชุดละ 5,000 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ) (155) เครื่องทาํนํ้ าเยน็ ขนาด 10 หวัก๊อก 86,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 6
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จาํนวน 2 ชุด ชุดละ 43,000 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(156) ชั้นวางหนงัสือ           16,500   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
ขนาด ยาว 150 ซม. กวา้ง 30 ซม. (วดัตนัตยาภิรม)
สูง 80 ซม. จาํนวน 2 ชุดๆละ 8,250 บาท
(157) โตะ๊ยาวสีฟ้าและเกา้อี้           30,800   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
ขนาดยาว 120 ซม.กวา้ง 60 ซม. สูง49 ซม (วดัตนัตยาภิรม)
จาํนวน 14 ชุดๆละ 2,200 บาท
(158) กล่องใมเ้ก็บของเล่นอเนกประสงค์ 4,000             -   - โรงเรียนเทศบาล 6
ยาว 59 ซม.กวา้ง 41 ซม.สูง 56 ซม. (วดัตนัตยาภิรม)
จาํนวน 5 กล่องๆละ 800 บาท
(159) โตะ๊ไมชุ้ดปิคนิค กวา้ง 71 ซม. 6,000             -   - โรงเรียนเทศบาล 6
ยาว 71 ซม. จาํนวน 2 ชุดๆละ 3,000 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (160) โตะ๊เครื่องแป้ง จาํนวน 15 ชุด           22,500   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ชุดละ 1,500 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ) สูง 80 ซม. จาํนวน 2 ชุดๆละ 8,250 บาท
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(161) ตูเ้หลก็บานเปิด กวา้ง 92 ซม.สูง           30,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
182 ซม. จาํนวน 5 ตู ้ๆ ละ 6,000 บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(162) ตูเ้หลก็ใส่เอกสารกวา้ง 47 ซม.           48,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
สูง 132 ซม. จาํนวน 8 ตู ้ๆ ละ 6,000บาท (วดัตนัตยาภิรม)
(163) ตูเ้หลก็บานเลื่อนอลูมิเนียมสีเทา 18,000           -   - โรงเรียนเทศบาล 6
กระจกใส ขนาดกวา้ง 150 ซม. (วดัตนัตยาภิรม)
สูง 200 ซม. จาํนวน 2 ตู ้ๆ ละ 9,000 บาท
(164) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 160,000         -   - โรงเรียนเทศบาล 6
12,000 BTU จาํนวน 8 เครื่อง (วดัตนัตยาภิรม)
เครื่องละ 20,000 บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (165) เครื่องออกกาํลงักายกลางแจง้         346,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ชุดเลก็ จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ)  - นาฬิกาจบัเวลา 2 เครื่อง
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 - เครื่องวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้ 1 
 - เครื่องวดัแรงเหยยีดและหลงั 1 เครื่อง
 - เครื่องวดัแรงบีบมือ 1 เครื่อง
 - เครื่องวดัความจุปอด 1 เครื่อง
 - เครื่องชัง่นํ้ าหนกั 2 เครื่อง
 - ไมว้ดัส่วนสูงมีฐาน 2 เครื่อง
 - เครื่องวดัความสามารถการกระโดดสูง
จาํนวน 1 เครื่อง
 - แผน่ยางรองกระโดดไกล 2 แผน่
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (166) เครื่องดนตรีไทย จาํนวน 1 ชุด 103,000         -   - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ)  - ระนาดเอกรางทอง 1 ราง
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 - ระนาดทุม้รางทอง 1 ราง
 - ฆอ้งวงใหญ่กระจงัทอง 1 วง
 - ตะโพนไทยกระจงัทอง 1 ใบ
 - กลองทดัลายทอง 1 คู่

 - ปี่ใน 1 เลา
 - กลองแขก 1 คู่
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (167) ครุภณัฑเ์พื่อการวดัผลประเมินผล -               250,000         - โรงเรียนเทศบาล 6
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 3 รายการ ประกอบดว้ย (วดัตนัตยาภิรม)
(ต่อ)  - เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพว่ง พร้อมโตะ๊
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จาํนวน 1 ชุด
 - เครื่อง SERVER จาํนวน 1 ชุด
 -โปรแกรมสาํเร็จรูปการวดัผลประเมินผล
 จาํนวน 1 ชุด

(168) โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนระดบัประถม           40,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
จาํนวน 40 ชุด ๆละ 1,000 บาท (วดัประสิทธิชยั)
(169) โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนอนุบาล           17,500   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
ผลิตจากเหลก็หนา ไมต้ิดโฟเมกา้ (วดัประสิทธิชยั)
สีขาว ขนาด 120x60x50 จาํนวน 5 ชุด
ชุดละ 3,500 บาท
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (170) โตะ๊และเกา้อี้ สาํหรับใช้ 17,500           -   - โรงเรียนเทศบาล 7
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน รับประทานอาหาร ทาํดว้ย (วดัประสิทธิชยั)
(ต่อ)  - โครงเหลก็พน่สีดาํที่นัง่เป็นไม้
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ขนาด 120x50x60-70cm จาํนวน 5 ชุด
 ชุดละ 3,500 บาท

(171) ตูเ้หลก็เก็บเอกสารชนิด 2 บาน           32,500   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
ขนาด 91x45x183cm จาํนวน 5 ตู ้ (วดัประสิทธิชยั)
ตูล้ะ 6,500 บาท
(172) โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี้ สาํหรับ           27,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
ครู ผูช้่วย - ครู คศ.2 จาํนวน 6 ชุด (วดัประสิทธิชยั)
ชุดละ 4,500 บาท
(173) ตูแ้ช่อาหาร จาํนวน 1 ตู ้           20,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 7

(วดัประสิทธิชยั)
(174) หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ความจุ 3,500             -   - โรงเรียนเทศบาล 7
ขนาด 7 ลิตร จาํนวน 1 ใบ (วดัประสิทธิชยั)
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (175) หมอ้หุงขา้วแก๊ส พร้อมอุปกรณ์             7,500   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ติดตั้ง ขนาด 7 ลิตร จาํนวน 1 ใบ (วดัประสิทธิชยั)
(ต่อ) (176) พดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว             6,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 7
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4 ใบพดั พร้อมขาตั้ง จาํนวน 2 ตวั (วดัประสิทธิชยั)
ตวัละ 3,000 บาท
(177) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์           96,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 4
จาํนวน 4 ชุด แต่ละชุด ประกอบดว้ย (วดัมชัฌิมภูมิ)
 - ไมโครคอมพิวเตอร์
 - เครื่องสาํรองไฟ
 -โตะ๊พร้อมเกา้อี้
 -เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ ชุดละ 24,000 บาท
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (178) ติดตั้งเครื่องเสียงภายในและ 55,800           -   - โรงเรียนเทศบาล 4
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ภายนอกอาคารเรียนทุกชั้นทุกอาคาร (วดัมชัฌิมภูมิ)
(ต่อ) เรียนในโรงเรียน จาํนวน 6 รายการ
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ประกอบดว้ย
 -เครื่องเพาเวอร์มิค จาํนวน 1 เครื่อง
 -ไมโครโฟนแบบสาย 5 เมตร 1 ชุด
 -ลาํโพง ขนาดไม่นอ้ยกวา่5นิ้ว 4 ชุด
 -ลาํโพงฮอร์น 15 นิ้ว ขนาดไม่ตํ่ากวา่
45 วตัต ์จาํนวน 7 ชุด
 -ไมคช์นิดไร้สาย 1 ชุด
 -สายลาํโพง 460 เมตรและอุปกรณ์
พร้อมค่าแรงติดตั้ง
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รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (179) ติดตั้งระบบสารสนเทศทางไกล                   -   692,700         - โรงเรียนเทศบาล 4
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน ผา่นดาวเทียม ประกอบดว้ย (วดัมชัฌิมภูมิ)
(ต่อ)  - เครื่องรับสญัญาณโทรทศัน์
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จาํนวน 25 เครื่อง
พร้อมขายดึเครื่องรับสญัญาณ
โทรทศัน์แบบติดผนงัในหอ้งเรียน
 - จานรับสญัญาณดาวเทียม 1 เครื่อง

 - เครื่องรับสญัญาณดาวเทียมเพื่อ
การศึกษา จาํนวน 6 เครื่อง
 - ชุดรับสญัญาณ INB CKU 1 ชุด
 - ตวัรวมสญัญาณ 16 ช่อง จาํนวน 2 ชุด
 - เครื่องขยายสญัญาณ 2 ชุด
 - สายนาํสญัญาณ 1,400 ม.
 - สายไฟ VFF2X1.5 จาํนวน 300 ม.
 - ตลบัแยกสญัญาณ 1 ระบบ
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หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ  - ชั้นวางอุปกรณ์ พร้อมถาด 1 ตู ้
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน  - เครื่องผสมสญัญาณดิจิตอล 1 เครื่อง
(ต่อ)  - เครื่องดีวดีี+RW จาํนวน 1 เครื่อง
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 - อุปกรณ์การติดตั้ง,ค่าแรงเดินสายทั้งระบบ

(180) กลอ้งทีววีงจรปิด -               95,200           - โรงเรียนเทศบาล 4
ประกอบดว้ย (วดัมชัฌิมภูมิ)
 - เครื่องบนัทึก DAHUA

 - กลอ้งอินฟาเรต จาํนวน 8 ชุด
พร้อมอุปกรณ์หุม้กลอ้ง 1 ชุด
 - สายนาํสญัญาณ
 - อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมค่าแรงทั้งระบบ
(181) โตะ๊ขาเหลก็ชุบโครเมี่ยมพบัได้           90,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 4
จาํนวน 30 ตวัๆ ละ 3,000 บาท (วดัมชัฌิมภูมิ)
(182) เกา้อี้สาํหรับหอ้งประชุม           35,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 4
จาํนวน 70 ตวั (วดัมชัฌิมภูมิ)
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รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (183) โตะ๊เกา้อี้สาํหรับนกัเรียนประถม           96,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 4
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 60 ชุดๆละ 1,600 บาท (วดัมชัฌิมภูมิ)
(ต่อ) (184) เครื่องช่วยสอน จาํนวน 20 เครื่อง -               70,000           - โรงเรียนเทศบาล 4
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เครื่องละ 3,500 บาท (วดัมชัฌิมภูมิ)
(185) แท่นบรรยาย ทาํดว้ยไมเ้นื้อแขง็                   -   7,000             - โรงเรียนเทศบาล 4
ขนาด 0.8x0.6x1.1 เมตร จาํนวน 1 ชุด (วดัมชัฌิมภูมิ)
(186) เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน 1 เครื่อง                   -   20,000           - โรงเรียนเทศบาล 4
 -กาํลงัไม่ตํ่ากวา่ 1,500 วตัต์ (วดัมชัฌิมภูมิ)
   กาํลงัดูด 220 วตัต์
 - ขนาดถุงเก็บฝุ่ น และเป่าลมแหง้ได้

(187) พดัลมเพดานแบบโคจร ใบพดั         108,000   -   - โรงเรียนเทศบาล 4
16 นิ้ว จาํนวน 36 ตวัๆละ 3,000 บาท (วดัมชัฌิมภูมิ)
(188) โตะ๊เกา้อี้นกัเรียนปฐมวยัชุดละ                   -   52,500           - โรงเรียนเทศบาล 4
6 ที่นัง่ จาํนวน15 ชุดๆละ 3,500 บาท (วดัมชัฌิมภูมิ)
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รับผดิชอบ
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (189) ครุภณัฑศ์ูนยก์ารเรียนรู้หอ้ง   - 350,000         - โรงเรียนเทศบาล 2
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน สมุดอิเลก็ทรอนิค ประกอบดว้ย (วดักะพงัสุรินทร์)
(ต่อ)  - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
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จาํนวน 15 ชุด พร้อมระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์
(190) กลอ้งถ่ายวดีีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด           60,000   -   - ศพด.เทศบาลนครตรัง

(191) เครื่องตดัหญา้แบบเขน็ 1 ชุด           30,000   -   - ศพด.เทศบาลนครตรัง

(192) เครื่องตดัหญา้แบบสะพาย 1 ชุด           10,000   -   - ศพด.เทศบาลนครตรัง

(193) เครื่องโทรสาร 2 ชุด ชุดละ 18,000           36,000   -   - สาํนกัการศึกษาและ
บาท (ศพด.1ชุด และสน.ศึกษา 1 ชุด) ศพด.เทศบาลนครตรัง

(194) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 

ชุด

          55,000
  -   -

ศพด.เทศบาลนครตรัง

(195) ที่นอนยางพาราพร้อมหมอน         450,000   -   - ศพด.เทศบาลนครตรัง

ผา้ปูที่นอน-ปลอกหมอน จาํนวน 140 ชุด
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัหาเครื่องมือ (196) เครื่องเสียงช่วยสอนภายใน         100,000    -    - ศพด.เทศบาลนครตรัง

เครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงาน หอ้งเรียน จาํนวน 7 ชุด
(ต่อ)
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(197)โตะ๊และเกา้อี้ประชุม จาํนวน 1 ชุด 120,000       -               -               ศพด.เทศบาลนครตรัง

ประกอบดว้ย

 -โตะ๊ประชุมขาเหลก็ทาํดว้ยไม้

ขนาด 40 ที่นัง่ 1 ตวั
 -เกา้อี้ประชุมขาเหลก็ชุบโครเมียม
หุม้เบาะหนงัแบบมีพนกัพิง จาํนวน 40 

ตวั
(198) เครื่องเสียงภายในหอ้งประชุม         180,000                   -                     -   
ประกอบดว้ย ลาํโพง,มิกเซอร์
ไมค ์พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด
(199) ติดตั้งม่านหนา้ต่างหอ้งประชุม           50,000                   -                     -   
จาํนวน 4 ชุด



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

(200) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง         375,000                   -                     -    - สาํนกัการศึกษา
สาํรองไฟ จาํนวน 15 ชุด  - งาน กจ.
 - โรงเรียนเทศบาล 3 จาํนวน 10 ชุด  - งานกิจกรรมเด็กฯ
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 - โรงเรียนเทศบาล 5 จาํนวน 2 ชุด  - งานหอ้งสมุด
 - สาํนกัการศึกษา จาํนวน 3 ชุด  - โรงเรียนเทศบาล 3

 - โรงเรียนเทศบาล 5

(201) เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง         660,000                   -                     -    - โรงเรียนเทศบาล 2
ระบบเครือข่าย จาํนวน 33 ชุด  - โรงเรียนเทศบาล 6

(202) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโตะ๊เกา้อี้         360,000                   -                     -    - โรงเรียนเทศบาล 4
จาํนวน 15 ชุด ชุดละ 24,000 บาท
(203) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์สี 1 ชุด           20,000                   -                     -    - โรงเรียนเทศบาล 4
(204) เครื่องปรับอากาศจาํนวน 4 เครื่อง         116,000                   -                     -    - โรงเรียนเทศบาล 4
เครื่องละ 29,000 บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

2 โครงการก่อสร้างเสาธง  - เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและ  - ก่อสร้างฐานเสาธง ค.ส.ล. สูง 0.50 เมตร -                 - 180,000        - ประชาชนชาวไทยมี  - สาํนกัการช่าง
โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้ า ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ รูปทรงสี่เหลี่ยม กวา้งดา้นละ 2.50 เมตร ความรู้สึกนิยมและภาคภูมิใจ  - งานบาํบดันํ้ าเสีย
เทศบาลนครตรัง  - เพื่อเผยแพร่ธงชาติไทยใหเ้ป็นที่ ผิวทาํดว้ยหินขดับุหินแกรนิต ในความเป็นชาติ
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ปรากฏชินตาแก่ผูพ้บเห็น เสาเหลก็อาบสงักะสี ความสูงประมาณ  - ธงชาติไทยเป็นที่ปรากฏชิน
 12.00 เมตร ตาแก่ผูพ้บเห็น
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3 โครงการก่อสร้างป้าย  - เพื่อใหม้ีป้ายที่มัน่คงแขง็แรง  - ก่อสร้างป้ายโครงสร้างเหลก็         300,000    -    -  - มีป้ายที่มัน่คงแขง็แรง  - สาํนกัการช่าง

ประชาสมัพนัธ์บริเวณสี่แยก สาํหรับการประชาสมัพนัธ์ ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร จาํนวน 1 ป้าย สาํหรับประชาสมัพนัธ์  - งานสถานที่
วเิศษกลุ (โกกนุ) กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
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นครตรัง นครตรัง
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

4 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารให้ 1. เปลี่ยนวสัดุมุงหลงัคาใหม่เป็น Metal                   -        7,000,000  -  - อาคารอเนกประสงค ์ไดร้ับ  - สาํนกัการช่าง
อเนกประสงค์ สามารถรองรับการใชง้านดา้น Sheet พื้นที่ประมาณ 1,200  ตร.ม. การปรับปรุงใหส้ามารถ  - งานสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะสมเด็จ บริการแก่ประชาชน 2. ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารใหม่ รองรับการใชง้านบริการ
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พระศรีนครินทร์ 95 พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม. ประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ติดตั้งระบบปรับอากาศ
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคาร
5. ก่อสร้างผนงัดา้นนอกอาคารเพิ่มเติม
เพื่อขยายพื้นที่อาคาร
6. ปรับปรุงพื้นและผนงัเวที
7. หุม้เสาภายในอาคารส่วนที่รื้อผนงัเดิม
ออก และเสากลมดา้นหนา้อาคารดว้ย
แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิท จาํนวน 14 ตน้
8. ปรับระดบัพื้นและปูดว้ยกระเบื้อง
เคลือบของพื้นที่ทางเดินขยายใหม่
9. ทาสีผนงัและฝ้าเพดานภายในอาคารใหม่ทั้งหมด
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 โครงการก่อสร้างอาคาร

สาํนกังานเทศบาล

นครตรัง

 - เพื่อใหม้ีอาคารสาํนกังาน

เพียงพอสาํหรับการปฏิบตัิงาน

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 9 ชั้น ดา้นหลงั

อาคารสาํนกังานเทศบาลเดิม ดงันี้

ชั้นล่าง ประกอบดว้ยโถงพกัคอย  โถง

ลิฟตโ์รงอาหาร และพื้นที่จดัสวน พื้นที่

ประมาณ 900 ตร.ม.  ชั้นสอง  

ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วนถ่ายและผลิต

เอกสารกลาง  ส่วนของสาํนกังาน 

หอ้งนํ้ า-สว้ม และทางเชื่อม  กบัอาคาร

สาํนกังานเดิม พื้นที่ประมาณ 560 ตร.ม.

 -  -  172,500,000  - มีอาคารสาํนกังานเพียงพอ

สาํหรับการปฏิบตัิงานใน

อนาคต

 - สาํนกัการช่าง

 - งานสถาปัตยกรรม
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ชั้นสาม ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วน

ของสาํนกังาน  หอ้งนํ้ า-สว้ม และทาง

เชื่อมกบัอาคารสาํนกังานเดิม พื้นที่

ประมาณ 740 ตร.ม.ชั้นสี่  ประกอบดว้ย

โถงลิฟต ์ ส่วนของสาํนกังาน และ

หอ้งนํ้ า-สว้ม พื้นที่ประมาณ 725 ตร.ม.
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ชั้นหา้  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วนของ

สาํนกังาน หอ้งนํ้ า-สว้ม ส่วนพกัผอ่น

และจดัสวน   พื้นที่ประมาณ  725 ตร.ม.
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ชั้นหก ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์หอ้ง

ทาํงานและสาํนกังานรองนายกเทศมนตรี

 และหอ้งนํ้ า-สว้ม  พื้นที่ประมาณ 370 

ตร.ม.

ชั้นเจ็ด ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์หอ้ง

ทาํงานและสาํนกังานนายกเทศมนตรี 

หอ้งนํ้ า-สว้ม พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ชั้นแปด ประกอบดว้ย โถงลิฟต ์ 

หอ้งนํ้ า-สว้ม หอ้งเก็บของและหอ้ง

ประชุม

สภาเทศบาล พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.

ชั้นเกา้  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์หอ้งนํ้ า-

สว้ม ลานชมเมืองและพื้นที่

อเนกประสงค ์พื้นที่ประมาณ  370 ตร.ม.
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 โครงการก่อสร้างอาคาร

ทดสอบวสัดุ  และจดัหา  

อุปกรณ์การทดสอบวสัดุ

 - เพื่อใหม้ีสถานที่และอุปกรณ์ 

สาํหรับการทดสอบวสัดุใช้

สาํหรับงานก่อสร้างใหม้ี

มาตรฐานตามขอ้กาํหนดของการ

ควบคุมวสัดุ

1. ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  กวา้ง 

8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จาํนวน 1 

หลงั เป็นเงิน 1,380,000 บาท

2. จดัหาอุปกรณ์การทดสอบ ดงันี้

 - เครื่องทดสอบตวัอยา่งแท่งคอนกรีต     

  1 เครื่อง  เป็นเงิน 1,500,000 บาท

 - เครื่องทดสอบการรับแรงดึงของเหลก็  

  1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000,000 บาท

 -      5,470,000  -  - เทศบาลมีอาคารและ

อุปกรณ์สาํหรับปฏิบตัิงาน

ทดสอบวสัดุสาํหรับงาน

ก่อสร้างที่ไดม้าตรฐาน

 

 - สาํนกัการช่าง

 - งานวศิวกรรม
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 - เครื่องทดสอบการสึกหรอของดิน        

 1 เครื่อง  เป็นเงิน 125,000 บาท

 - เครื่องทดสอบหาแรงเฉือนของดิน       

  1 เครื่อง  เป็นเงิน 450,000 บาท

 - เครื่องทดสอบความขน้เหลวของดิน     

 1 เครื่อง  เป็นเงิน 15,000 บาท
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 โครงการก่อสร้างรั้ว

โรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้ า  

เทศบาลนครตรัง

เพื่อปรับปรุงบาํรุงรักษาและรักษา

ความปลอดภยัแก่สถานที่ราชการ

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหลก็ ผนงัก่อ

อิฐบลอ็ก ความยาวประมาณ

1,270.00 เมตร

 -  -      2,300,000 รักษาความปลอดภยัแก่

สถานที่ราชการ

 - สาํนกัการช่าง

 - งานบาํบดันํ้ าเสีย
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7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 โครงการติดตั้ง

จอคอมพิวเตอร์ (LED)หนา้

อาคารโรงแรมตรัง

 

(เวทีประชาคมทอ้งถิ่น)

 - เพื่อเป็นที่เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารของ

เทศบาลและ  หน่วยงานภายนอก

 - ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ (LED) ขนาด

กวา้ง 6.40 เมตร สูง 3.60 เมตร พร้อม

เชื่อมต่อระบบ

 

 -  -    14,000,000  - เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่

ข่าวสารและกิจกรรมของ

เทศบาลอยา่งเป็นรูปธรรม

มากขึ้น

 - เพิ่มความน่าสนใจใหแ้ก่

การนาํเสนอข่าวสารของ

หน่วยงาน

 - สาํนกัการช่าง
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7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 โครงการก่อสร้างอาคาร  - เพื่อเป็นอาคารจดัเก็บเอกสาร  - ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว -               3,500,000      -  - มีอาคารสาํหรับการจดัเก็บ  - กองคลงั
จดัเก็บเอกสาร (หลกัฐาน และหลกัฐานต่าง ๆ ทางการเงิน ขนาดกวา้ง 10 เมตร ยาว 25 เมตร เอกสารอยา่งเป็นระบบและ
ทางการเงินกองคลงั) ที่กาํหนดใหจ้ดัเก็บตามระยะเวลา จาํนวน 1 หลงั พร้อมชั้นวางเอกสาร สะดวกในการคน้หา
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ที่กาํหนดตามระเบียบงานสารบรรณ

 - เพื่อความสะดวกในการคน้หา
เอกสารทางการเงิน



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุง  -เพื่อใหท้ี่ทาํการชุมชนมีความมัน่คง  - ทาํการปรับปรุงอาคาร ที่ทาํการชุมชน 1,700,000     -  -  -ชุมชนมีสถานที่เพื่อใช้  -กองสวสัดิการสงัคม
อาคารที่ทาํการชุมชนท่ากลาง แขง็แรงเหมาะสมในการใชง้าน ท่ากลาง ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร เป็นศูนยก์ลางติดต่อ  -งานพฒันาชุมชน

ยาว  17.00 เมตร บริการที่มัน่คงแขง็แรง
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - ทาํการรื้อโครงหลงัคาไม ้ 
แลว้ติดตั้งเป็นหลงัคาโครงเหลก็
มุงดว้ย  Meat Sheet
 - งานบุแผน่ฉนวนกนัความ
ร้อนพร้อมฝ้าเพดานฉาบเรียบ
และงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 - งานระบบท่อระบายนํ้ าทิ้ง
และหอ้งนํ้ าใหม่ จาํนวน 2  หอ้ง
 - งานทาสีอาคารใหม่ทั้งหลงั/ประตู
และป้ายดา้นหนา้อาคาร ฯลฯ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อป้องกนัและรักษา  - จดัทาํเหลก็ดดัประตู -               15,000          -  - ทรัพยส์ินของชุมชน  -กองสวสัดิการสงัคม
ที่ทาํการชุมชนสวนจนัทน์- ทรัพยส์ินของชุมชน  - หนา้ต่างอาคารที่ทาํการ สวนจนัทน์ฯ มีความปลอดภยั  -งานพฒันาชุมชน
วดันิโครธ  - เพื่อป้องกนัสตัวเ์ขา้ไปใน ชุมชนสวนจนัทน์ฯ จาํนวน  1  หลงั มากยิง่ขึ้น

421

โดยการติดตั้งเหลก็ดดัที่ ที่ทาํการชุมชน โดยติดตั้ง  -ระยะเวลาการใชง้าน
ประตูหนา้ต่าง      - เพื่อความเป็นระบบ  ระเบียบ  - ช่องประตูขนาด 1.50 x 2.20 เมตร ของทรัพยส์ินนานขึ้น

ในที่ทาํการชุมชน จาํนวน 4 บาน  - ประชาชนมีความ
 - ช่องหนา้ต่างขนาด 1.40 x 3.50 เมตร สะดวกในการยมืของไป

(เสนอโดยเวทีประชาคม) จาํนวน 4 บาน ใชไ้ดม้ากยิง่ขึ้น
 - ช่องประตูขนาด 90 x 2.00 เมตร
จาํนวน 4 บาน



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงสาํนกังาน 1.ติดตั้งผา้ม่านหนา้ต่าง ขนาด -               95,000         - -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน -กองสาธารณสุข
สาํนกังานศูนยบ์ริการ ใหเ้ป็นสดัส่วนมีความสะดวก 275x190 ซม. จาํนวน 5 ชุดๆละ การปฏิบตัิงาน และอาํนวย และสิ่งแวดลอ้ม
สาธารณสุข 3 เหมาะสม 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ความสะดวกกบัผูม้าติดต่อ -งานศูนยบ์ริการ
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2.ปรับปรุงและติดตั้งระบบโทรศพัท์ ราชการ สาธารณสุข 3
(ชุดอุปกรณ์ตูส้าขาโทรศพัทส์ายนอก
สายใน เครื่องโทรศพัท ์ชุดอุปกรณ์
สายสญัญาณ ระบบป้องกนัฟ้าผา่
เครื่องสาํรองไฟ เป็นตน้) เป็นเงิน

30,000 บาท

3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่นอ้ยกวา่

25,000 BTU จาํนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 50,000 บาท



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

13 โครงการจดัทาํป้าย - เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ - จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ -               50,000         -  - ประชาชนไดร้ับทราบ - สาํนกัการศึกษา
ประชาสมัพนัธ์ของ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร กิจกรรมและผลงานการ - งานกิจกรรมเด็ก
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนที่ใชส้นามกีฬา จาํนวน 1 ป้าย ดาํเนินงานของงานกิจกรรม และเยาวชน
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(สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง) - เพื่อเสนอผลงานเด่นของงาน เด็กและเยาวชน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

14 โครงการทาสีอาคารเรียน 6  - เพื่อทดแทนสีอาคารเรียนเดิม  - ทาสีอาคารเรียน 6 ทั้งภายในและ   - - 490,000        -อาคารเรียนมีสภาพสีใหม่  - สาํนกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล1(สงัขวทิย)์ ซึ่งมีสภาพเก่าและทรุดโทรมมาก ภายนอก จาํนวน 1 หลงั  -สร้างบรรยากาศที่ดี  - งานโรงเรียน

 - สร้างบรรยากาศที่ดีใหก้บั สาํหรับนกัเรียน,ผูพ้บเห็น  - โรงเรียนเทศบาล1
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นกัเรียนผูป้กครอง และประชาชน (สงัขวทิย)์
ที่ไดพ้บเห็น
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

15 โครงการปรับปรุงรั้วกาํแพง  - เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุที่เกิดจาก  -ปรับปรุงรั้วกาํแพงคอนกรีตถกัรั้ว    -   -         780,000  - กาํแพงมีความแขง็แรง  - สาํนกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล1(สงัขวทิย)์ กาํแพงชาํรุด สแตนเลส ขนาดช่อง 2.5x30 ม. สร้างความปลอดภยัให้  - งานโรงเรียน

 - เพื่อเปลี่ยนสภาพกาํแพงที่มีอายุ ประมาณ 78 ช่อง กบันกัเรียนและบุคคลากร  - โรงเรียนเทศบาล1
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การใชง้านนาน ในโรงเรียน (สงัขวทิย)์
 -ใหส้ภาพบรรยากาศดีและสวยงาม



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

16 โครงการซ่อมเปลี่ยน

กระเบื้องหลงัคาและฝ้า

เพดานอาคารเรียน4

  -เพื่อแกป้ัญหาหลงัคาอาคาร

เรียนรั่ว

  -เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน

 -ซ่อมเปลี่ยนหลงัคากระเบื้องและ

ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 จาํนวน 1 หลงั

   -         500,000    -  - นกัเรียนมีความปลอดภยั

ในการเรียนการสอน

 - สาํนกัการศึกษา

  - งานโรงเรียน

  - โรงเรียนเทศบาล1
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โรงเรียนเทศบาล1(สงัขวทิย)์ (สงัขวทิย)์



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการปรับปรุงหอ้ง

ประชุมอเนกประสงค ์ 

อาคารเรียน 4  ชั้น 1

 - เพื่อปรับปรุงบริเวณใตอ้าคาร

เรียน  4  ใหเ้ป็นสถานที่การจดัการ

เรียนการสอน

 - ปรับปรุงต่อเติมใตอ้าคารเรียน 4  หอ้ง

ประชุมอเนกประสงค ์ ก่ออิฐบลอ็กฝ้า

ฉาบเรียบพร้อมทาสีฝาผนงั  ปูพื้น

 -  โรงเรียนมีหอ้งศูนย์

เสาะหาและพฒันาเด็ก

หวัแหลม

  -  สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2 427

ประตู (วดักะพงัสุรินทร์ )
โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์ )

- เพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนไดม้ี

หอ้งสื่อการเรียนที่ทนัสมยั

 – หนา้ต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ,ม่าน

ปรับแสง และเหลก็ดดั  ติดตั้ง  ฝ้าเพดาน 

 ระบบไฟฟ้า  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,

พดัลมระบายอากาศ

-  เพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่มี

ความสามารถทางการเรียนได้

มีหอ้งสื่อการเรียนที่ทนัสมยั

 

17      2,232,000    -     - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัทาํป้าย

ประชาสมัพนัธ์

โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์)

-  เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ

โรงเรียนใหก้บัผูป้กครอง  ชุมชน

และบุคคลทัว่ไปไดร้ับทราบ

ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน

-  จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธ์  1  ป้าย  

ประกอบดว้ย

-  มีป้ายประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมของโรงเรียนให้

ผูป้กครอง  ชุมชนและบุคคล

ทัว่ไปไดร้ับทราบขอ้มูล

ข่าวสารของโรงเรียน

  -  สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2  

 (วดักะพงัสุรินทร์ )
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 -  เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

-  ซุม้ป้ายประชาสมัพนัธ์  ทาํดว้ยเสา

โรมนั  2  เสา

-  ไดป้ระชาสมัพนัธ์ผลงาน

เด่นของนกัเรียน
แนะแนวการศึกษา  -  หลงัคาจัว่มุงดว้ยกระเบื้องซีแพค

 -  ขนาดป้ายกวา้ง  1.30  เมตร  ยาว  2.20
เมตร
 -  ป้ายระบุดว้ยกระดานชานออ้ย
ทั้ง  2  ดา้น และปิดทบัดว้ยผา้กาํมะหยี่

18    -  150,000    - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 -  ปิดดว้ยกระจกบานเลื่อนทั้ง  2  ดา้น   - สาํนกัการศึกษา
ลอ๊คดว้ยกญุแจลอ๊คกระจกทั้ง  2  ขา้ง   - งานโรงเรียน
 -  พื้นดา้นล่างปูดว้ยบลอ็กซีเมนต ์ ขนาด โรงเรียนเทศบาล 2
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กวา้ง  3  เมตร  ยาว  2.5  เมตร (วดักะพงัสุรินทร์ )



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

-   เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร หลงั

ใหม่ใหโ้รงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ

ในการจดัการเรียนการสอน

-โรงเรียนมีอาคารโรงอาหาร 

หลงัใหม่มีพื้นที่เพียงพอใน

การจดัการเรียนการสอน

  -  สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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-   เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จาก

การปฏิบตัิจริงในวชิาการงาน

พื้นฐานอาชีพ

 -นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการ

ปฏิบตัิจริงในวชิาการงาน

พื้นฐานอาชีพ

19 โครงการก่อสร้างอาคาร

โรงอาหารโรงเรียน

เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์)

 - เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 1 ชั้น + 

ชั้นลอย  ขนาดอาคารกวา้ง 39 เมตร ยาว 

55 เมตร มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 

2,100 ตร.ม. พื้นที่ใชส้อยประกอบดว้ย 

ส่วนโรงอาหาร หอ้งประชุม+จดัเลี้ยง 

พื้นที่ประกอบและจาํหน่ายอาหาร หอ้ง

ประชุมยอ่ย เวที หอ้งนํ้ าหอ้งเก็บของ

และหอ้งพกัและเตรียมการแสดง

 25,000,000    -    - 

  -   เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชพ้ื้นที่จดั

กิจกรรมโครงการตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

  -เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ

ใชพ้ื้นที่ทาํกิจกรรมของชุมชน

ร่วมกบัโรงเรียน

 -ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้

พื้นที่ทาํกิจกรรมของชุมชน

ร่วมกบัโรงเรียน



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการจดัทาํรั้วริมถนน

ทางเขา้โรงเรียนจากทิศ

ตะวนัตกถึงดา้นสนามบาส

เก็ตบอล

-  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบริเวณโรงเรียน

-  โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด

ป้องกนัอนัตรายอาจเกิดจาก

การขา้มไป – มา  จากการวิง่

เล่นของนกัเรียนได้

 -  สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์)

-  สะดวกในการดูแลรักษาความ

ปลอดภยั  การเขา้ – ออก  บริเวณ

โรงเรียนของนกัเรียนและสถานที่

ราชการ

-  สร้างความมัน่ใจให้

ผูป้กครองที่คาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนกัเรียนขณะอยู่

ในโรงเรียน

  

20  - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหลก็  ความ

ยาว  58.00  เมตร  สูง  2.60  เมตร  

พร้อมประตูเหลก็ยาว  6.30 เมตร สูง 2.60

  เมตรและประตูอีกดา้นยาว  E11676.00 

 เมตร สูง  2.60  เมตร

   -    -  850,000
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - เพื่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่

แทนป้ายเดิม ซึ่งเก่าและค่อนขา้ง

ชาํรุด

- เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียน

  -  สาํนกัการศึกษา

    - งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2  

 (วดักะพงัสุรินทร์ )
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   - โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ

โรงเรียนหนา้อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์)

 สร้างป้ายชื่อโรงเรียนพื้นที่  4  ตาราง

เมตร  ตวัหนงัสือสแตนเลสนูน ปูดว้ย

กระเบื้องแกรนิต

   -           41,400 - โรงเรียนมีป้ายชื่อที่สวยงาม

บุคคลทัว่ไปสามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน

21



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการซ่อมแซมรั้ว     

อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์)

  - มีรั้วหนา้อาคารเรียน 2

ความยาว 123.00 เมตร  สูง 1.60 เมตร

  - ใหน้กัเรียนไดอ้ยูเ่ป็น  

สดัส่วน ปลอดภยัและครู

สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง

  -  สาํนกัการศึกษา

   - งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2  

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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 - สามารถป้องกนัการเกิด
อุบตัิเหตุได้  

22 - เพื่อใหน้กัเรียนไดอ้ยูเ่ป็นสดัส่วน

 ปลอดภยั และครูสามารถดูแลได้

อยา่งทัว่ถึง เพื่อป้องกนัการเกิด

อุบตัิเหตุจากรถหนา้โรงเรียน

   -    -         350,000



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการปรับปรุงหอ้ง

ดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 2

 (วดักะพงัสุรินทร์)

 - เพื่อใหม้ีหอ้งซอ้มดนตรี

 - เพื่อเป็นสถานที่เก็บเครื่องดนตรี 

   ที่เหมาะสม

- ปรับปรุงหอ้งฝึกซอ้มและเรียนดนตรี 1

 หอ้ง ขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 8.2 เมตร 

สูง 3.5 เมตรรวมพื้นที่ 179 ตร.ม.

        229,000    -    -  - นกัเรียนมีหอ้งซอ้มดนตรี

 - มีสถานที่เก็บเครื่องดนตรีที่

เหมาะสม

  - สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน
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 - เพื่อเป็นหอ้งที่สามารถเก็บเสียง

ไดไ้ม่ใหม้ีเสียงรบกวนการเรียน

การสอนหอ้งอื่น ๆ

 รายละเอียดดงันี้

 - เปลี่ยนประตูเป็นบานสวงิกรอบ

อลูมิเนียม

 - ฝาผนงัใชว้สัดุชนิดซบัเสียงอยา่งดี

 - มีหอ้งที่สามารถเก็บเสียงได้

ไม่ใหม้ีเสียงรบกวนการเรียน

การสอนหอ้งอื่น ๆ

โรงเรียนเทศบาล 2   

 (วดักะพงัสุรินทร์ )

 - มีตูส้าํหรับเก็บเครื่องดนตรี

 - ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไฟ

 

-ติดพดัลมระบายอากาศ 2   เครื่อง
-ติดเครื่องปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่ 

25,000 BTU จาํนวน 2 เครื่อง

23



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต

โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์)

-  เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ของ

โรงเรียนใหเ้ป็นสดัส่วน  และเพิ่ม

ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน

-  นกัเรียนไดอ้ยูเ่ป็นสดัส่วน

ปลอดภยัและครูสามารถดูแล

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง

  -  สาํนกัการศึกษา

      -  งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2  

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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-  เพื่อปรับปรุงบาํรุงรักษาความ

ปลอดภยัแก่สถานที่ราชการ

-  สามารถป้องกนัการเกิด

อุบตัิเหตุของนกัเรียนจากรถ

หนา้โรงเรียน

24 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหลก็ผนงัก่อ

อิฐบลอ๊คความยาวดา้นโรงฝึกงานตลอด

แนวสนามฟตุบอล  ความยาวประมาณ  

226  เมตร  ดา้นหลงัอาคารเรียน 6 ความ

ยาว ประมาณ 70 เมตร เฉพาะ ดา้นขา้ง 

อาคารเรียน 3,5, 6 ความยาว ประมาณ 

230 เมตร

   -  1,800,000    - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

โครงการก่อสร้างแท่นพระ

บูชาประจาํ

โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์)

  -  นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนมีจุดศูนยร์วมยดึ

เหนี่ยวจิตใจประจาํโรงเรียน

  -  นกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนเห็นความสาํคญัของ

ศาสนาปลูกฝังค่านิยมวธิีการ

ดาํเนินชีวติตามประเพณี

ทอ้งถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม

  -  สาํนกัการศึกษา

  - งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์ )

436

 

25 -  เพื่อเป็นที่เคารพสกัการะและ

เป็นที่ยดึเหนี่ยวจิตใจของนกัเรียน 

 และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

ผูป้กครอง  ชุมชน

ก่อสร้างแท่นพระบูชาประจาํโรงเรียน  

จาํนวน  1  หลงั  แบบ  คศล.  ขนาด  2.00

 x  3.00  เมตร  พร้อมตกแต่งกนกลายไทย

   -         250,000    - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

- เพื่อใหม้ีหอ้งสว้มสาํหรับ

นกัเรียนหญิง – ชาย เพียงพอ

 - ก่อสร้างหอ้งสว้มอาคารคอนกรีต 1 ชั้น

  พื้นเสมอดิน  ขนาด  10  ที่นัง่  แบ่งเป็น 

 2  ส่วน  ส่วนละ  5  หอ้งๆ ละ  1  ที่นัง่

- โรงเรียนมีหอ้งสว้มเพียงพอ

กบัจาํนวนนกัเรียนตามเกณฑ์
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 - สาํหรับใหบ้ริการครู และ - รากฐานตอกเขม็  - มีหอ้งสว้มถูกสุขลกัษณะ
บุคลากรอื่นๆ - อาคารกวา้ง  3  เมตร  ยาว  12.5  เมตร ตามเกณฑม์าตรฐาน
ในโรงเรียนรวมทั้งชุมชน  - พื้นและผนงัปูเคลือบ หอ้งกวา้ง  1.5

เมตร  ยาว  1.3  เมตรกระเบื้อง

 -  สาํนกัการศึกษา

  - งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์ )

26 โครงการก่อสร้างหอ้งสว้ม

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์)

                  -         700,000     - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จดักิจกรรม

การเรียนการสอนของนกัเรียน

ของนกัเรียน

 - เพื่อใชเ้ป็นสนามแข่งขนักีฬา

ประเภทอื่นๆ เช่นตะกร้อ

- โรงเรียนมีสนาม

บาสเกตบอลที่มาตรฐาน มี

หลงัคาสะดวกปลอดภยัใน

การใชเ้ป็นสนามสาํหรับเล่น

และแข่งขนักีฬา

  -  สาํนกัการศึกษา

  -  งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2   

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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 - เพื่อใหใ้ขส้นามไดแ้มใ้นขณะ

ฝนตกซึ่งทาํใหน้กัเรียนมีความ

ปลอดภยัขณะใชส้นาม

- เป็นสถานที่ใหชุ้มชนไดม้า

ออกกาํลงักายตอนเยน็

   - 27 โครงการก่อสร้างหลงัคา

สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียน

เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์)

 - มีหลงัคาสนามบาสเกตบอล  ขนาด

กวา้ง  30.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  สูง

  8.00  เมตร  มีตาข่ายเหลก็ลอ้มรอบ  สูง 

 3.00  เมตร

   -         700,000



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

- เพื่อปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์

ใหม้ีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมฝึก

ทกัษะ

 -  ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์ขนาด

7.85X10.82  เมตร 

อาคาเรียน 4 ดงันี้

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ,ม่านปรับแสง  

ประตูอลูมิเนียม  ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง

        160,000 - โรงเรียนมีหอ้งคอมพิวเตอร์

ที่มีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

จดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมฝึกทกัษะ

 - สาํนกัการศึกษา

 -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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-  เพื่อความสะดวกและปลอดภยั

ในการจดัการเรียนการสอน

เครื่องปรับอากาศ -  ความสะดวกและปลอดภยั

ในการจดัการเรียนการสอน
- เพื่อรองรับเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั -  รองรับเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั

28 โครงการปรับปรุงหอ้ง

คอมพิวเตอร์โรงเรียน

เทศบาล 2

                  -                   - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

- เพื่อป้องกนัทรัพยส์ินของ

โรงเรียน

-ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคโ์รงเรียน

เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) มี

รายละเอียดดงันี้

-ทรัพยส์ินของโรงเรียนมี

ความปลอดภยั
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- เพื่อความสะดวกสบายในการทาํ

กิจกรรมต่าง

-ทาํการติดตั้งประตูเหลก็มว้นขนาดกวา้ง

 4.60 เมตรสูง 3.17 เมตร จาํนวน     16 ชุด

-ผูใ้ชบ้ริการไดร้ับความ

สะดวกสบาย
-ก่อสร้างหอ้งนํ้ า-หอ้งสว้มชาย-หญิง 

ขนาดกวา้ง 3.40 เมตร ยาว 5.40 เมตร 

จาํนวน 2 หอ้ง

  - สาํนกัการศึกษา

 -  งานโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 2

(วดักะพงัสุรินทร์ )

29 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ์โรงเรียน

เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์)

 1,200,000    -    - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 -  ชุดตูเ้ก็บอุปกรณ์และเวชภณัฑ์                   -   -  สาํนกัการศึกษา
 - เตียงผูป้่วยพร้อมฉากกั้น 4  ชุด -  งานโรงเรียน
 -  เครื่องทาํนาํร้อน – เยน็ 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2
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 - เครื่องชัง่นํ้ าหนกัและวดัส่วนสูง 2 ชุด (วดักะพงัสุรินทร์ )
 - พร้อมปรับปรุงหอ้งพยาบาล

โรงเรียนมีสถานที่ในการ

พยาบาลเบื้องตน้ที่มี

มาตรฐานแก่นกัเรียนและ

บุคลากรภายในโรงเรียน

30 โครงการปรับปรุงหอ้ง

พยาบาลโรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อใหส้ถานที่ใหก้ารพยาบาล

เบื้องตน้แก่นกัเรียนและบุคลากร

ภายในโรงเรียน

        150,000    - 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

1.เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งเรียน

ตน้แบบที่มีสื่อเทคโนโลยใีนการ

ส่งเสริมและพฒันาในการเรียน

การสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหอ้ง  รายละเอียดดงันี้

 - เปลี่ยนหนา้ต่างเป็นกระจกบานเลื่อน

 - เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานสวงิ

กรอบอลูมิเนียม

 -  สาํนกัการศึกษา

 -  หน่วยศึกษานิเทศ

โรงเรียนเทศบาล 2  

(วดักะพงัสุรินทร์ )
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2.  เพื่อจดัศูนยก์ารเรียนรู้ใน

โรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้

 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จาํนวน 2 

เครื่อง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 25,000 BTU

 

 -  ปรับปรุงเพดานพร้อมไฟส่องสวา่ง
เป็นฝังเพดานอยา่งดี

31 โครงการหอ้งเรียนตน้แบบ 

ศูนยก์ารเรียนรู้คลินิก

ภาษาไทย

   -         280,000    - -โรงเรียนมีหอ้งเรียนตน้แบบ

ที่มีสื่อเทคโนโลยใีนการ

ส่งเสริมและพฒันาในการ

เรียนการสอนใหม้ี

ประสิทธิภาพ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

3.  เพื่อใหค้รู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  - ติดพดัลมระบายอากาศ 2   เครื่อง  - มีศูนยก์ารเรียนรู้ใน
และชุมชน  ไดม้ีการจดักิจกรรม -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งหลากหลาย -  เครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง  - ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง
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-  จอรับภาพชนิดแขวน 100 นิ้ว 1 จอ และชุมชน  ไดม้ีการจดั
-  เครื่องแยกสญัญาณ VGA  1  เครื่อง กิจกรรมเรียนรู้ร่วม
-  โตะ๊ผูส้อน  1  ชุด กนัอยา่งหลากหลาย
  ติดตั้งระบบ  Internet



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

32 โครงการซ่อม / เปลี่ยน  -เพื่อแกป้ัญหาหลงัคาอาคาร  -  ซ่อมแซม  หลงัคา เปลี่ยนกระเบื้อง -               550,000         -  - หลงัคาอาคารเรียนไม่รั่ว  - สาํนกัการศึกษา

หลงัคาและฝ้าเพดาน เรียนรั่ว ใหม่และเปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารเรียน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  - งานโรงเรียน

อาคารเรียน 3 พร้อมทาสี  - เพื่อความสวยงามของอาคาร พร้อมทาสี   จาํนวน  1  หลงั การสอน โรงเรียนเทศบาล 3
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โรงเรียนเทศบาล 3 เรียน  - ทรัพยส์ินของทางราชการ ( บา้นนาตาล่วง )

(บา้นนาตาล่วง)  - เพื่อความปลอดภยัแก่ ไม่ไดร้ับความเสียหาย

ทรัพยส์ินของทางราชการ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

33 โครงการติดตั้งเหลก็ดดั  - เพื่อความปลอดภยัของ  - จดัทาํเหลด็ดดัหอ้งเรียน 100,000         -   -  - มีความปลอดภยัสาํหรับ  - สาํนกัการศึกษา
หอ้งเรียนนกัเรียนชั้นปฐมวยั นกัเรียนชั้นปฐมวยั ป้องกนั อาคารปฐมวยั นกัเรียนชั้นปฐมวยั  - งานโรงเรียน
อาคารเรียน2ชั้นบน อนัตรายอนัเกิดจากการเล่น จาํนวน 7 หอ้งเรียน โรงเรียนเทศบาล 3

445

โรงเรียนเทศบาล 3 ซุกซนของนกัเรียนปฐมวยั ( บา้นนาตาล่วง )

(บา้นนาตาล่วง)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

34 โครงการปรับปรุงหอ้งดนตรี  - เพื่อใชเ้ป็นหอ้งซอ้มดนตรีซึ่ง  -ปรับปรุงหอ้งฝึกซอ้มเรียนดนตรี -               229,000         -  - มีหอ้งฝึกซอ้ม เรียนดนตรี  - สาํนกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 เก็บเสียงไดแ้ละไม่รบกวน จาํนวน 1 หอ้ง ขนาดกวา้ง 8  เมตร ที่เหมาะสม  - งานโรงเรียน
( บา้นนาตาล่วง) การเรียนการสอนหอ้งอื่น ยาว 8.2 เมตร สูง 3.5 เมตร รวมพื่นที่  - มีสถานที่เก็บเครื่องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 3
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 - เพื่อเป็นสถานที่เก็บเครื่อง 179 ตารางเมตร มีรายละเอียดดงันี้ ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ สวยงาม ( บา้นนาตาล่วง )
ดนตรีที่เหมาะสม  - หนา้ต่างเป็นกระจกบานเลื่อนซบัเสียง  - มีหอ้งเรียนวชิาดนตรีที่

 - เปลี่ยนประตูเป็นบางสวิงกรอบอลูมิเนียม เหมาะสมกบันกัเรียน
 -ฝาผนงัใชว้สัดุชนิดซบัเสียงอยา่งดี
 -เปลี่ยนไฟส่องสวา่งเป็นฝังเพดานอยา่งดี
 -ติดพดัลมระบายอากาศ 2 เครื่อง
 -ติดเครื่องปรับอากาศขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 25,000 บีทีย ู จาํนวน 2 เครื่อง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

35 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงสภาพสนามที่ชาํรุด  - ปรับสภาพดินใหม่ที่สนามประมาณ -               400,000         -  -สภาพพื้นของสนามใช้  - สาํนกัการศึกษา

สนามฟตุบอล ไม่สามารถใชท้าํกิจกรรมไดเ้ตม็ 2,400  ตรม. ทาํกิจกรรมไดเ้ตม็ศกัยภาพ  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 พื้นที่  - ปลูกหญา้ใหม่ พื้นที่ประมาณ  - สร้างบรรยายกาศ โรงเรียนเทศบาล 3
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 ( บา้นนาตาล่วง)  - ปรับปรุงพื้นหญา้ที่ตาย 2,400  ตรม. สิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียน ( บา้นนาตาล่วง )
 - ติดตั้งระบบนํ้ าบาํรุงรักษาใชป้ริงเกอร์

แรงดนัสูง
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

36 โครงการจดัทาํป้าย    -  เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ป้ายประชาสมัพนัธ์  จาํนวน 1 ป้าย -               275,000         -  -  มีป้ายประชาสมัพนัธ์  - สาํนกัการศึกษา

ประชาสมัพนัธ์ ของโรงเรียนใหก้บัผูป้กครอง     -  เสาทาํดว้ยเสาโรมนั 2 เสา โรงเรียนไดป้ระชาสมัพนัธ์  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 และนกัเรียนรับทราบ    -  หลงัคาจัว่ มุงดว้ยกระเบื้อง กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
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( บา้นนาตาล่วง)   -  เพื่อเสนอผลงานดีเด่นของ    -  ขนาดป้าย กวา้ง 1.20 x 2.40 ม.  - นกัเรียนไดเ้สนอผลงาน ( บา้นนาตาล่วง )
นกัเรียนต่อสาธารณชน    -  ป้ายมีความคงทน แขง็แรง ดีเด่นใหเ้พื่อนครู และ
   -  เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรม    -  ปิดดว้ยกระจกบานเลื่อน ผูป้กครองไดท้ราบ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง        ทั้ง 2 ดา้น  ดา้นละ 2 บาน  - โรงเรียนไดป้ระชาสมัพนัธ์

   -  พื้นดา้นล่างปูดว้ยบลอ๊กซีเมนต์ กิจกรรมของโรงเรียน
       ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 4 ม.
    -  ลอ็กดว้ยกญุแจลอ็กกระจก
       ทั้ง 2 ขา้ง
    - พื้นดา้นล่างปูดว้ยบลอ็คซีเมนต์

       ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 4 ม.



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

37 โครงการปรับปรุงราวบนัได  - เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน ปรับปรุงราวบนัได   - 700,000         -  - มีการปรับปรุงราวบนัได  - สาํนกัการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3   - อาคารเรียน 2 อาคาร 2 ชั้น เพื่อความปลอดภยัสาํหรับ  - งานโรงเรียน
 ( บา้นนาตาล่วง)      ยาว  35  เมตร นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
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  - อาคารเรียน 3  อาคาร 3 ชั้น  - เพื่อความปลอดภยัในการ ( บา้นนาตาล่วง )
    ยาว  60  เมตร เดินขึ้นเดินลงชั้นเรียนและ
  - อาคารเรียน 4  อาคาร 4 ชั้น เป็นระเบียบเรียบร้อย

    ยาว 100  เมตร



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

38 โครงการซ่อมแซมและทาสี  - เพื่อทดแทนสีอาคารเรียนเดิม  - ทาสีอาคารเรียน 2   - 400,000         -  - อาคารเรียนมีสภาพสีใหม่  - สาํนกัการศึกษา
อาคารเรียน 2 อาคารปฐมวยั ซึ่งมีสภาพเก่า ทั้งภายในและภายนอก  จาํนวน 1 หลงั   - นกัเรียนและผูพ้บเห็นมี  - งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3  - สร้างบรรยากาศที่ดีใหก้บั ความพึงพอใจกบับรรยากาศ โรงเรียนเทศบาล 3
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 ( บา้นนาตาล่วง) นกัเรียนและผูพ้บเห็น ของโรงเรียน ( บา้นนาตาล่วง )



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

39 โครงการโรงเรียนแห่งการ  - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ จดัตั้งศูนยส์าธิตการเรียนรู้ตามแนว   - 500,000         -  - โรงเรียนมีศูนยส์าธิต  - สาํนกัการศึกษา
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ เขา้ใจและตระหนกัถึงความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา  - งานโรงเรียน

พอเพียง สาํคญัของการนาํปรัชญา  - แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 3
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โรงเรียนเทศบาล 3 พอเพียงมาใช้  - แปลงสาธิตพืชผกัสวนครัว  - นกัเรียนเขา้ใจ  ตระหนกั ( บา้นนาตาล่วง )
 ( บา้นนาตาล่วง)  - เพื่อเป็นศูนยส์าธิตการเรียนรู้  - การปลูกพืชไร้ดิน ถึงความสาํคญัของปรัชญา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - การเลี้ยงสตัว์ เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

 - การเพาะเห็ต



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

40 โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้  - เพื่อใหน้กัเรียนมีสถานที่  ก่อสร้างอ่างลา้งหนา้และแปรงฟัน   -   - 200,000        -นกัเรียนมีอ่างลา้งหนา้  - สาํนกัการศึกษา
และแปรงฟัน ลา้งหนา้และแปรงฟันอยา่ง ของนกัเรียน จาํนวน 5 ชุด และแปรงฟันอยา่งเพียงพอ  - งานโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 เพียงพอ  - อ่างคอนกรีต เสริมเหลก็  -นกัเรียนมีสุขภาพที่ดี โรงเรียนเทศบาล 3
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 (บา้นนาตาล่วง)  - เพื่อสุขภาพที่ดีของนกัเรียน  - ปูดว้ยกระเบื้องเซรามิค และถูกหลกัอนามยั ( บา้นนาตาล่วง )
และถูกหลกัสุขภาพอนามยั  - ติดตั้ง ก๊อกนํ้ า จุดละ  4   ก๊อก



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

41 9,000,000      -   -
งบอุดหนุน
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โครงการก่อสร้างอาคาร

เรียน  แบบสน.ศท.  3 /12  

โรงเรียนเทศบาล  5  

(วดัควนขนั)

 -  เพื่อเป็นหอ้งเรียนของ

    นกัเรียน

-  เพื่อเป็นสถานที่รับประทาน  

   อาหารของนกัเรียนอยา่ง

    เพียงพอ

-  เพื่อใชจ้ดักิจกรรมการเรียน

    การสอน

ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบสน.ศท.  3 /12 

 จาํนวน  1  หลงั  ประกอบดว้ย

-  ชั้น  1  จดัทาํเป็นสถานที่

   รับประทานอาหาร

-  ชั้น  2  จดัทาํเป็นหอ้งประชุม  สุด

สปัดาห์    สื่อการเรียนการสอน

-  ชั้น  3  เป็นหอ้งเรียน 

 -  มีอาคารเรียนแบบ

    สน.ศท.  3 /12  

    จาํนวน  1  หลงั

-  มีสถานที่รับประทาน

    อาหารของนกัเรียน

    อยา่งเพียงพอ

-  มีสถานที่ทาํกิจกรรม

    การเรียนการสอนและ  

    กิจกรรมต่างๆ  ของ

    นกัเรียน

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

42   - 250,000         -
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โครงการปรับปรุงลาน

กิจกรรมหนา้อาคารเรียน  

โรงเรียนเทศบาล  5  

(วดัควนขนั)

 -  เพื่อปรับภูมิทศัน์หนา้โรงเรียน

-  เพื่อความปลอดภยัของ

   นกัเรียนในการทาํกิจกรรม

-  เพื่อใหม้ีสถานที่ทาํกิจกรรม

   การออกกาํลงักายที่

   เหมาะสม

ปรับปรุงพื้นสนามซีเมนตห์นา้อาคาร

เรียน ขนาดกวา้ง  18  เมตร  ยาว  33  

เมตร  โดยเทคอนกรีตเสริมเหลก็

 -  ภูมิทศัน์บริเวณหนา้

   โรงเรียนมีความ

    สวยงาม

-  มีสถานที่ทาํกิจกรรม

   ของนกัเรียนที่

   ปลอดภยัและเพียงพอ

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

43   - 350,000         -
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โครงการปรับปรุงศูนยก์าร

เรียนรู้  ธนาคารออมทรัพย ์ 

และธนาคารความดี  

โรงเรียนเทศบาล  5 

(วดัควนขนั)

 -  เพื่อปรับปรุงหอ้งธนาคาร

    ออมทรัพยใ์หม้ีสภาพที่ใช้

    การไดด้ี

-  เพื่อใหม้ีอุปกรณ์พร้อมใน

    กระบวนการทาํงานของ

   ธนาคารออมทรัพยโ์รงเรียน

-  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกั

    ประหยดัและออม

-  เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้

    เกี่ยวกบัระบบธนาคาร

-  เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการทาํ

    ความดี

จดัปรับปรุงหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ธนาคาร

ออมทรัพยแ์ละธนาคารความดี  จาํนวน  

1  หอ้ง  ประกอบดว้ย

-  เปลี่ยนหนา้ต่างเป็นกระจก

    บานเลื่อน

-  เปลี่ยนประตูเป็นบานสวงิ

    กรอบอลูมิเนียม

-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

-  ติดตั้งเคาเตอร์บริการ

-  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

    จาํนวน  2  เครื่องพร้อม

    อุปกรณ์

-  มีหอ้งธนาคารออม

    ทรัพย ์ และธนาคาร

    ความดี จาํนวน 1 หอ้ง

-  นกัเรียนรู้คุณค่าของ

    การประหยดัและออม

-  นกัเรียนมีความรู้  

    ความเขา้ใจระบบ

    ธนาคาร

-  นกัเรียนมีจิตสาํนึกใน

    การทาํความดี

-  นกัเรียนมีความ

    ภาคภูมิใจในการทาํ

    ความดี

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

44   -   - 160,000       
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โครงการก่อสร้างศาลา

ประดิษฐานพระพทุธรูป

โรงเรียนเทศบาล  5  

(วดัควนขนั)

 -  เพื่อใชป้ระดิษฐาน

   พระพทุธรูป

-  เพื่อใหน้กัเรียนและ

   บุคลากรไดก้ราบไหวบู้ชา

   ยดึเหนี่ยวจิตใจ

สร้างศาลาประดิษฐานพระพทุธรูป  

รายละเอียดดงันี้

-  ศาลาประดิษฐาน

   พระพทุธรูปขนาด  2.5  x 3.0 ม.

-  พระพทุธรูปขนาดหนา้ตกั

    กวา้งไม่นอ้ยกวา่  29  นิ้ว

 -  นกัเรียนและบุคลากร

    มีเครื่องยดึเหนี่ยว จิตใจ       

    กราบไหวบู้ชา

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

45 -               380,000         -
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 - เปลี่ยนกระดานเป็นกระดานไวทบ์อร์ด                                                   

โครงการปรับปรุงหอ้ง

คอมพิวเตอร์

 - เพื่อใหน้กัเรียนมีหอ้งเรียน

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและ

สะดวกในการควบคุมดูแล

 -  ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์   จาํนวน 1 

 หอ้ง  ขนาด  8 X 8   เมตร  รายละเอียด

ดงันี้        

 -  เปลี่ยนหนา้ต่างเป็นกระจกบานเลื่อน  

 -  เปลี่ยนประตูเป็นบานสวงิกรอบ

อลูมิเนียม                                              

 -  เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่       

 - เปลี่ยนฝาผนงัเป็นกระจกและมีประตู

กระจกบานเลื่อนเชื่อมระหวา่งหอ้ง          

 -  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

 - เปลี่ยน ไฟฟ้าส่องสวา่งเป็นฝังฝ้า

เพดาน

 - นกัเรียนเรียนรู้เรื่อง

คอมพิวเตอร์ตาม

ความสามารถและความสนใจ

 -  มีหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 2 

หอ้งติดกนั โดยมีฝาหอ้งเป็น

กระจก มีประตูกระจกบาน

เลื่อนที่ครูผูส้อนสามารถ

ควบคุมดูแลไดท้ัว่ถึง

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

   -  ติดตั้งเหลก็ดดัประตู หนา้ต่าง 
ช่องแสง
  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 25,000
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 - เพื่อปรับปรุงพื้นหอ้งที่ชาํรุด บีทียแูละ 36,000  บีทียู  -  พื้นหอ้งคอมพิวเตอร์
ใหอ้ยูใ่นสภาพ สวยงาม  คงทน   - ปรับปรุงพื้นหอ้ง ขนาด 8 นิ้ว X  8 นิ้ว มีสภาพ สวยงาม ปลอดภยั
และปลอดภยั โดยเปลี่ยนจากแผน่ยางเป็น กระเบื้อง

ขนาด 12 นิ้ว x  12 นิ้ว
 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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โครงการก่อสร้างสระ

วา่ยนํ้ าสาํหรับนกัเรียน

ปฐมวยัโรงเรียน

เทศบาล  5 (วดัควนขนั)

-  เพื่อจดัประสบการณ์ใหก้บั

    นกัเรียนตามวยั

-  เพื่อฝึกทกัษะ  และพฒันา

    กลา้มเนื้อเลก้  กลา้มเนื้อ

    ใหญ่ตามหลกัสูตร

-  เพื่อฝึกทกัษะการวา่ยนํ้ า

ก่อสร้างสระวา่ยนํ้ า  ขนาดกวา้ง  3  เมตร

 ยาว  6  เมตร  สูง 0.80 เมตร  พร้อม

ระบบเปลี่ยนถ่ายนํ้ า

  -   - 250,000 -  มีสระวา่ยนํ้ าสาํหรับ

   นกัเรียนปฐมวยั  ไดฝ้ึก

    ประสบการณ์ตามวยั

-  นกัเรียนไดพ้ฒันา

    กลา้มเนื้อเลก็  

    กลา้มเนื้อใหญ่ตาม

    หลกัสูตร

-  นกัเรียนมีทกัษะ

    พื้นฐานในการวา่ยนํ้ า

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

47

460

โครงการก่อสร้างที่ดื่มนํ้ า  

โรงเรียนเทศบาล  5 

 ( วดัควนขนั )

-  เพื่อใหน้กัเรียนมีสถานที่

   ดื่มนํ้ าอยา่งเพียงพอ

-  เพื่อสุขภาพที่ดีของนกัเรียน

   และถูกหลกัอนามยั

 - ก่อสร้างที่ดื่มนํ้ าของนกัเรียน  

ประกอบดว้ย

   -  ที่ดื่มนํ้ าแบบกด  จาํนวน 3  จุด

    - ติดตั้งก๊อกนํ้ า

  - 30,000   - -  นกัเรียนมีที่ดื่มนํ้ า

   อยา่งเพียงพอ

-  นกัเรียนมีสุขภาพที่ดี

    และถูกหลกัอนามยั

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

48

ประกอบดว้ย

461

1.  ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ
2.  ติดตั้งระบบไฟฟ้า

  -  สายนาํสญัญาณ
  -  พาวเวอร์แอมพ ์ จาํนวน  1  
      เครื่อง
-  เครื่องแยกโซลประกาศ  
    จาํนวน  1  เครื่อง
-  Line  transformer  ตวัลูก

-  มีหอ้งประชาสมัพนัธ์

   จาํนวน  1  หอ้ง

-  มีเครื่องเสียงใชใ้นการ

   ประชาสมัพนัธ์

   กิจกรรมต่างๆภายใน

   โรงเรียน

-  สามารถจดักิจกรรม

   หนา้เสาธงไดอ้ยา่งมี

   ประสิทธิภาพ

-  นกัเรียนมีทกัษะใน

    การจดัรายการเสียง

    ตามสาย

 - สาํนกัการศึกษา

 - งานโรงเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 

5 (วดัควนขนั)

3.  ติดตั้งเครื่องเสียงภายในและภายนอก

อาคารเรียน  จาํนวน  1  ชุด  ประกอบดว้ย

โครงการปรับปรุงหอ้ง

ประชาสมัพนัธ์  

โรงเรียนเทศบาล  5 

 (วดัควนขนั)

-  เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

    ต่างๆของโรงเรียน

-  เพื่อการจดักิจกรรมหนา้

    เสาธงในตอนเชา้

-  เพื่อจดักิจกรรมเสียงตาม

   สาย

-  เพื่อฝึกทกัษะการใชภ้าษา

   ของนกัเรียน

ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์  จาํนวน  1 

 หอ้ง  ขนาดกวา้ง  8  ม.  ยาว  8  ม.

  - 300,000   -



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 -  ลาํโพงฮอร์น  ขนาด  15 โวลล ์ 
ใชภ้ายในอาคาร  จาํนวน  7  ตวั
 -  ลาํโพงฮอร์น  ขนาด  12  D1442โวลต ์ 
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ใชภ้ายนอกอาคาร  จาํนวน  3  ตวั
 -  อุปกรณ์ควบคุมไฟจาํนวน      1  ชุด
-  เครื่องเล่น  ซีดี
 -  หูฟังแบบปิดครอบหู มีระบบ
ตดัเสียงรอบขา้ง  จาํนวน  2  ตวั
 -  เครื่องบนัทึกเสียง จาํนวน  1 เครื่อง
 -  Rax  ขนาด  15  U  มีลอ้
 -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    ขนาด  25,000  บีทีย ู  

    จาํนวน  1  เครื่อง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

49 -  นกัเรียนเรียนรู้ดนตรี  -  สาํนกัการศึกษา

   ตามความสนใจและ  -  งานโรงเรียน 

   ความสามารถอยา่งมี  - โรงเรียนเทศบาล
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 -  เปลี่ยนหนา้ต่างเป็นกระจก    บานเลื่อน    ความสุข 5 (วดัควนขนั)
-  เปลี่ยนประตูเป็นบานสวงิ -  มีหอ้งฝึกซอ้มดนตรี
    กรอบอลูมิเนียม     จาํนวน  1  หอ้ง
-  เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ -  มีหอ้งฝึกซอ้มดนตรีที่
-  เปลี่ยนฝาผนงัใหม่     เหมาะสม
 -  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน -  มีหอ้งเก็บเครื่องดนตรี
 -  เปลี่ยนไฟฟ้าส่องสวา่งเป็น     ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ

    ฝังฝ้าเพดาน     สวยงาม

-  เปลี่ยนกระดานเป็น -  มีหอ้งเรียนวชิาดนตรี
    กระดานไวทบ์อร์ด
-  ติดตั้งเหลก็ดดั  ประตู  
    หนา้ต่าง  ช่องแสง

โครงการปรับปรุงหอ้ง

ดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5

(วดัควนขนั)

-  เพื่อใหม้ีหอ้งดนตรีสาํหรับ

    นกัเรียนไดฝ้ึกซอ้มดนตรี

-  เพื่อใหม้ีหอ้งเก็บเครื่อง

    ดนตรีที่เหมาะสม

-  เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนวชิา

    ดนตรีที่เหมาะสม

ปรับปรุงหอ้งเรียนเป็นหอ้งฝึกซอ้มดนตรี

  จาํนวน  1  หอ้ง  กวา้ง  8  ม.  ยาว  8  ม. 

 รายละเอียดดงันี้

  -   - 300,000



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

-  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    ขนาด  25,000  บีทีย ู และ  
    36,000  บีทียู

464



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

50 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -                 - 1,000,000     - โรงเรียนมีอาคาร  - สาํนกัการศึกษา
พลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 พลศึกษาจากพื้นซีเมนตเ์ป็น  - ปรับพื้นสนามอาคารพลศึกษาเป็น พลศึกษาที่ไดม้าตรฐาน  - งานโรงเรียน
(วดัตนัตยาภิรม) พื้นยาง พื้นยางสาํหรับใชเ้ป็นสนามวอลเล่ย์ เหมาะสมสาํหรับการ โรงเรียนเทศบาล 6
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 - เพื่อปรับปรุงพื้นเวทีอาคาร บอล และสนามตะกร้อ ขนาดประมาณ ประกอบกิจกรรมการ (วดัตนัตยาภิรม)
โรงพลศึกษาจากพื้นไมเ้ป็น 770 ตารางเมตร เรียนการสอน การ
พื้นซีเมนตป์ูกระเบื้อง  - ปรับพื้นเวที ปูกระเบื้องขนาด แข่งขนักีฬา มีเวทีที่
 - เพื่อปรับปรุงชั้นลอย ประมาณ 70 ตารางเมตร สาํหรับ ถาวรแขง็แรงและมี
อาคารพลศึกษาเป็นหอ้งเรียน การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ หอ้งพกัสาํหรับนกักีฬา
สุขศึกษา  - หอ้งเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ที่ปลอดภยั
 - เพื่อปรับปรุงประตูเหลก็ จาํนวน 1 หอ้ง พื้นปูกระเบื้องพร้อม
มว้นเป็นก่ออิฐช่องลม ติดตั้งไฟฟ้าขนาด20 x 3.5 x4 เมตร

ขนาดหอ้งเรียนกวา้ง 5 เมตร
ยาว 17 เมตร สูง 5 เมตร



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - เปลี่ยนประตูเหลก็มว้นเป็นก่ออิฐ
ช่องลมจาํนวน 14 ช่อง ขนาดรวม
ประมาณ 230 ตารางเมตร
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 - โตะ๊เทเบิลเทนนิส (GS) ขนาดหนา
20 มม. ลอ้พบัเดี่ยว 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

51 โครงการติดตั้งเหลก็ดดั  - เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -                 - 150,000        - สถานศึกษาและ  - สาํนกัการศึกษา
ประตูและหนา้ต่าง พฒันาเด็กเลก็ (ศูนย ์2) ให้ (อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนย ์2) นกัเรียนมีความ  - งานโรงเรียน
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มีความปลอดภยัและป้องกนั ติดตั้งเหลก็ดดัประตูและหนา้ต่าง ปลอดภยัในชีวติและ โรงเรียนเทศบาล 6
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(ศูนย ์2) การสูญเสียของทรัพยส์ินทาง ประตูสูง 220 ซม. กวา้ง 180 ซม. ทรัพยส์ิน (วดัตนัตยาภิรม)
ราชการ จาํนวน 3 ช่อง หนา้ต่างสูง 140 ซม.

กวา้ง 300 ซม. จาํนวน 18 ช่อง
หนา้ต่างสูง 140 ซม. กวา้ง 180 ซม.
จาํนวน 4 ช่อง



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

52 โครงการก่อสร้างหอ้งนํ้ า  - เพื่อใหม้ีหอ้งสว้มสาํหรับ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -                 - 700,000        - ครูและนกัเรียนมี  - สาํนกัการศึกษา
หอ้งสว้มโรงเรียนเทศบาล 6 นกัเรียนชาย - หญิงเพียงพอ ก่อสร้างหอ้งนํ้ า - หอ้งสว้ม จาํนวน หอ้งนํ้ าหอ้งสว้มใชอ้ยา่ง  - งานโรงเรียน
(วดัตนัตยาภิรม) ตามเกณฑม์าตรฐานของ 1 หลงั 10 หอ้ง เพียงพอ โรงเรียนเทศบาล 6
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กระทรวง  - เป็นสว้มซึมขนาดมาตรฐาน (วดัตนัตยาภิรม)
 - สาํหรับใชบ้ริการแก่  - มีถงัใส่นํ้ าชาํระลา้งติดฝาผนงั
บุคลากรและชุมชน  - ก๊อกนํ้ าฝังฝาผนงั 1 หวั

 - มีช่องระบายอากาศ
 - ไฟติดเพดานพร้อมสวสิตป์ิด/เปิด
หอ้งละ 1 ชุด
 - พื้นหอ้งปูดว้ยกระเบื้องขนาด 6 x 6 นิ้ว



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

53 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  - เพื่อปรับบริเวณรอบอาคาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -                 - 120,000        - รอบบริเวณอาคาร  - สาํนกัการศึกษา
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใหส้ถานที่ร่มรื่น สวยงามเป็น (อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนย ์1-2) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็(ศูนย ์1-2)  - งานโรงเรียน
 (ศูนย ์1-2) ที่พกัผอ่นของนกัเรียนปฐมวยั  - ถมดินปรับพื้นที่  มีสภาพสวยงาม ร่มรื่น โรงเรียนเทศบาล 6
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 - ปลูกหญา้หนา้อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  นกัเรียน ผูป้กครองมีสถานที่ (วดัตนัตยาภิรม)
 (ศูนย ์1-2) พกัผอ่น



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

54 โครงการจดัสร้างสนาม  - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่ โรงเรียนเทศบาล  (วดัตนัตยาภิรม) -                 - 83,000          - มีสนามเปตองและ  - สาํนกัการศึกษา
เปตอง และสนามเซปัค ใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที่ 1. สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน สนามเซปัคตะกร้อที่มี  - งานโรงเรียน
ตะกร้อโรงเรียนเทศบาล  - เพื่อเอื้ออาํนวยต่อการเรียน 4x15 เมตร จาํนวน 3 สนาม พร้อม มาตรฐานไวบ้ริการ โรงเรียนเทศบาล 6
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(วดัตนัตยาภิรม) การสอนและการฝึกซอ้มกีฬา เสาไฟ 3 ตน้ และป้ายคะแนน 3 ชุด นกัเรียน และชุมชน (วดัตนัตยาภิรม)
ของนกัเรียนและครู ราคาสนามละ 15,000 บาท เพื่อไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด

2. ตีเสน้สนามเซปัคตะกร้อ จาํนวน 1 ประโยชน์ และส่งเสริม
สนาม เสาพร้อมตาข่าย จาํนวน 1 ชุด ผูม้ีความสามารถในดา้น
68,000 บาท (เสาสาํหรับแข่งขนั) กีฬาเปตองและเซปัคตะกร้อ



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

55 โครงการปรับปรุงหอ้งโสต  - เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               -               172,500        - มีหอ้งโสตทศันศึกษา  - สาํนกัการศึกษา
ทศันศึกษา โรงเรียน การสอน  - ปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษา ขนาด จาํนวน 1 หอ้งใชใ้น  - งานโรงเรียน
เทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม)  - เพื่อใชใ้นกิจกรรมการ พื้นที่ประมาณ 120 เมตร กิจกรรมการสอน โรงเรียนเทศบาล 6
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ประชุมครูและคณะกรรมการ 1.  โตะ๊ประชุม  จาํนวน 9 ตวั  - มีหอ้งประชุมสาํหรับ (วดัตนัตยาภิรม)
สถานศึกษา 2.  ไมโครโฟน ประธาน จาํนวน 1 ตวั ครูและคณะกรรมการ
 - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่เสนอผล 3.  ไมโครโฟนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  - มีหอ้งมาตรฐานที่ใช้
งานในการประกนัคุณภาพ จาํนวน 12 ตวั เสนอผลงานในการ
และรองรับการประเมินคุณ 4.  ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมโครโฟน ประกนัคุณภาพและรอง
ภาพภายนอก จาํนวน 1 ตวั รับการประเมินคุณภาพ
 - เพื่อใหม้ีหอ้งที่เหมาะสมกบั 5.  บานประตูอลูมิเนียม  จาํนวน 3 บาน ภายนอก
การใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 6.  เวทีไมอ้ดัปูพรม จาํนวน 1 ชุด  - มีหอ้งที่ใชใ้นการ

ศึกษาทางดา้นเทคโน-
โลยทีี่ทนัสมยั



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

56 โครงการปรับปรุงบ่อปลา  - เพื่อปรับปรุงขอบบ่อเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               - 700,000        -  บ่อเลี้ยงปลามีสภาพ  - สาํนกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ปลาโดยเรียงหินป้องกนันํ้ า  - ขอบบ่อเลี้ยงปลามีการเรียงหินป้อง ที่เหมาะสมปลอดภยั  - งานโรงเรียน
(วดัตนัตยาภิรม) กดัเซาะและมีนํ้ าใชใ้นการ กนันํ้ ากดัเซาะรอบบ่อเลี้ยงปลาทั้ง 4 ดา้น  - มีนํ้ าใชใ้นการเกษตร โรงเรียนเทศบาล 6
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เกษตรตลอดปี พื้นที่ 1,287 ตารางเมตร ไดส้ะดวก (วดัตนัตยาภิรม)
 - เพื่อใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้  - มีนํ้ าเก็บไวใ้ชใ้นการเกษตรของ  - มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
แก่นกัเรียนและชุมชน โรงเรียนตลอดปี โรงเรียนเพิ่มเติม
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

57 โครงการต่อเติมมุงหลงัคา  - เพื่อป้องกนันํ้ ารั่วขณะฝน โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               500,000       -                - สามารถใชเ้วทีมวย  - สาํนกัการศึกษา
ที่เวทีมวย บริเวณ ตก และสามารถใชส้ถานที่ทาํ ความกวา้ง 8 เมตร  ยาว 35 เมตร เพื่อการฝึกซอ้มและ  - งานโรงเรียน
โรงพลศึกษา 1 กิจกรรมต่าง ๆได้ พร้อมติดตั้งโตะ๊ และเทนนิส การแข่งขนัในกรณีที่ โรงเรียนเทศบาล 6
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 - เพื่อใชพ้ื้นที่บริเวณโรงพล- จาํนวน 8 จุด ฝนตกไดอ้ยา่งสะดวก (วดัตนัตยาภิรม)
ศึกษา 1 ใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่ง  - สามารถเอื้ออาํนวย
เตม็ที่ในการจดัการเรียนการ ในการใชเ้วทีมวยและ
สอน และฝึกซอ้มกีฬาเทเบิล โรงพลศึกษา 1
เทนนิส
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

58 โครงการก่อสร้างรั้ว  - เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               600,000       -  - การดูแลนกัเรียนให้  - สาํนกัการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 ของโรงเรียนใหเ้ป็นสดัส่วน  - โดยก่อสร้างดา้นทิศเหนือ หลงัอาคาร มีความปลอดภยัยิง่ขึ้น  - งานโรงเรียน

และเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่ พละ 2  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ปฐมวยัและ  - มีความปลอดภยัใน โรงเรียนเทศบาล 6
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นกัเรียน หลงัอาคารเรียน 7 ความยาว 235 เมตร สถานที่และทรัพยส์ิน (วดัตนัตยาภิรม)
 - เพื่อปรับปรุงบาํรุงรักษา
ความปลอดภยัแก่สถานที่
ราชการ
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพื่อความปลอดภยัและ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               950,000       -  - นกัเรียน ครู และผูป้กครอง  - สาํนกัการศึกษา
ในสถานศึกษา สะดวกในการใชร้ถใชถ้นน  - ก่อสร้างถนน คสล.ในสถานศึกษา นกัเรียน มีความปลอดภยั  - งานโรงเรียน

 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าจากถนน ประตูทางเขา้ที่ 2 ไปหนา้อาคารเรียน 7 ในการใชถ้นนมากขึ้น โรงเรียนเทศบาล 6
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และอาคารมีความสะดวกรวดเร็ว (อาคารกาํลงัก่อสร้างใหม่)  - ไม่เกิดปัญหานํ้ าท่วมขงั (วดัตนัตยาภิรม)
ยิง่ขึ้น โดยผา่นหนา้อาคารพละ2 และศูนย์  อีกเมื่อฝนตก

พฒันาเด็กเลก็ กวา้ง 5.00 เมตร  - นกัเรียน ครู และผูป้กครอง
ยาว  250  เมตร  คูระบายนํ้ าเป็นรางตื้น นกัเรียน มีความสะดวกสบาย

ในการใชถ้นน
 - เกิดความสะอาดสวยงาม
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

60 โครงการทาํสนาม  - เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) -               -               200,000        - มีสนามวอลเล่ยบ์อล  - สาํนกัการศึกษา
วอลเล่ยบ์อล ชายหาด โรงเรียนใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์  - ทาํสนามวอลเล่ยบ์อลชายหาด ขนาด ที่มีมาตรฐานไวบ้ริการนกัเรียน  - งานโรงเรียน
หลงัโรงรถ จาํนวน 4 อยา่งเตม็ที่ 8 x 4 เมตร บรรจุทรายละเอียดทาํขอบ  และชุมชน โรงเรียนเทศบาล 6
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สนาม พร้อมเสา 4 ชุด  - เพื่อเอื้ออาํนวยต่อการเรียน ดว้ยซีเมนตส์ูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร เพื่อไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด (วดัตนัตยาภิรม)
การสอนและฝึกซอ้ม ประโยชน์ และส่งเสริม
กีฬาวอลเล่ยบ์อลชายหาด ผูม้ีความสามารถในดา้น
 - เพื่อรองรับการจดัการ กีฬาวอลเล่ยบ์อลชายหาด
แข่งขนักีฬาวอลเล่ยบ์อลชายหาด
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

61 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใหม้ีอาหารเรียนปฐมวยั ก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวยัประกอบ 4,000,000    -               -               -มีหอ้งเรียนที่เพียงพอและถูก  - สาํนกัการศึกษา
ปฐมวยั โรงเรียนทศบาล 7 แกป้ัญหาความแออดัซึ่งอยูร่่วมกนั ดว้ยหอ้งเรียน จาํนวน 8 หอ้งเรียนตาม สุขลกัษณะ  - งานโรงเรียน
(วดัประสิทธิชยั) ในอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว แบบ สน.ศท โรงเรียนเทศบาล 7
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ทั้งนกัเรียน ปฐมวยัและนกัเรียน (วดัตประสิทธิชยั)
ประถมศึกษา
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

62 โครงการปรับปรุง - เพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีที่สาํหรับ - ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1 -               320,000         -  - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้  - สาํนกัการศึกษา
หอ้งเรียนอาคารเรียน 1 ศึกษาคน้ควา้หาความรู้นอก ทั้งภายนอกและภายในอาคาร นกัเรียนศึกษาหาความรู้ดว้ย  - งานโรงเรียน
เป็นหอ้งสมุด หอ้งเรียน - ปรับปรุงหอ้งเรียนโดยเปลี่ยน ตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ โรงเรียนเทศบาล 4
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โรงเรียนเทศบาล 4 - เพื่อใหน้กัเรียนสามารถศึกษา บานประตู  เป็นประตูกระจก และคุม้ค่า (วดัมชัฌิมภูมิ)
(วดัมชัฌิมภูมิ) หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเปลี่ยนหนา้ต่างเป็นกระจก - ฝึกใหน้กัเรียนมีนิสยั

ปรับฝ้าเพดาน  พร้อมติดตั้ง รักการอ่านและรู้จกัใชเ้วลาวา่ง
เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 6  เครื่อง ใหม้ีประโยชน์มากขึ้น

- เป็นแหล่งเรียนรู้
 สาํหรับชุมชน เยาวชน

รอบ ๆบริเวณโรงเรียน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

63 โครงการปรับปรุง - เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนที่เหมาะสม - ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้นล่าง -               900,000        - - นกัเรียนชั้นปฐมวยัมีหอ้ง  - สาํนกัการศึกษา
อาคารเรียน 2 กบันกัเรียนชั้นปฐมวยั จาํนวน 7 หอ้ง โดยเปลี่ยน เรียนเพียงพอและเหมาะสม  - งานโรงเรียน
เป็นอาคารเรียนชั้น - เพื่อปรับพื้นที่ใชส้อยใหม้ี บานประตู  หนา้ต่างเป็นกระจก - โรงเรียนมีพื้นที่ใชส้อย โรงเรียนเทศบาล 4
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ปฐมวยั ความสะดวกและใชป้ระโยชน์ อลูมิเนียมสีชา พร้อมปรับฝ้าเพดาน เพิ่มขึ้น (วดัมชัฌิมภูมิ)
โรงเรียนเทศบาล 4 ไดม้ากขึ้น - เจาะฝาผนงัเพื่อทาํประตูทางเขา้
(วดัมชัฌิมภูมิ) - เพื่อปรับภูมิทศัน์โรงเรียนให้ หอ้งนํ้ านกัเรียนชั้นปฐมวยั 

สวยงาม จาํนวน 3 ที่
- ปรับปรุงหอ้งเรียนชั้นสอง
จาํนวน 2  หอ้ง โดยเปลี่ยน
บานประตู  หนา้ต่างเป็นกระจก
อลูมิเนียมสีชา
 ปรับฝ้าเพดานและเจาะฝาผนงั
เป็นประตูโคง้เชื่อมระหวา่งหอ้ง
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในหอ้งเรียน จาํนวน 12 ตวั
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

64 โครงการซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยการ -                - 250,000       - โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่  - สาํนกัการศึกษา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารที่มีสภาพการใชง้าน เดินสายไฟใหม่อาคารเรียน 1,2 ไดม้าตรฐานป้องกนักระแส  - งานโรงเรียน
ภายในอาคารเรียน 1,2 นานและเกิดการชาํรุด ไฟฟ้าลดัวงจร โรงเรียนเทศบาล 4
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โรงเรียนเทศบาล 4 - เพื่อเดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นเฟส - สามารถป้องกนัอุบตัิเหตุ (วดัมชัฌิมภูมิ)
(วดัมชัฌิมภูมิ) เดียวกนัทั้งหมด อนัเกิดจากกระแสไฟฟ้า

- เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุอนัเกิดจาก ลดัวงจรใหก้บันกัเรียน
ไฟฟ้าลดัวงจร  ครูและบุคลากรในโรงเรียน
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

65 โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงฐานเสาธงที่มีสภาพ - จดัทาํฐานเสาธงใหม่และยา้ย -                 - 120,000       - โรงเรียนมีพื้นที่ที่เหมาะสม  - สาํนกัการศึกษา
ฐานเสาธงโรงเรียน ทรุดโทรมใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใช้ เสาธงเดิมมาอยูร่ะหวา่ง สาํหรับใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 งานไดด้ี อาคารเรียน 2,3 หนา้เสาธง โรงเรียนเทศบาล 4
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(วดัมชัฌิมภูมิ) - เพื่อใหน้กัเรียนมีความปลอดภยั - ทาสีเสาธงใหม่และทาํฐานเสาธง - โรงเรียนมีเสาธงที่ได้ (วดัมชัฌิมภูมิ)
ในการทาํกิจกรรมหนา้เสาธง เป็นฐานแผ ่ขนาด 1.7 x 1.7 เมตร มาตรฐานเหมาะสมกบั

พร้อมปรับภูมิทศัน์รอบฐานเสาธง ภูมิทศัน์ในโรงเรียน
- จดัสวนหยอ่มและปลูกหญา้
บริเวณเสาธง
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

66 โครงการทาสีภายใน   - เพื่อทาสีกาํแพงใหม่ทดแทนสี - ทาสีภายในกาํแพงรอบโรงเรียน -                 - 100,000       - ภูมิทศัน์รอบโรงเรียนมี  - สาํนกัการศึกษา
กาํแพงรั้วรอบโรงเรียน เดิมที่มีสภาพเก่า จาํนวน 3 ดา้น และภายนอกกาํแพง ความสวยงาม  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 - เพื่อปรับปรุงใหโ้รงเรียนมี ดา้นทิศตะวนัตก  พื้นที่ โรงเรียนเทศบาล 4
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(วดัมชัฌิมภูมิ) ภุมิทศัน์ที่สวยงาน ประมาณ 950  ตารางเมตร (วดัมชัฌิมภูมิ)
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

67 โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงสภาพสนามที่ชาํรุด ปรับสภาพดินใหม่บริเวณสนาม -                - 200,000       - โรงเรียนมีสนามที่เหมาะ  - สาํนกัการศึกษา
สนามฟตุบอล ใหส้ามารถใชท้าํกิจกรรมได้ ขนาดกวา้ง 33 เมตร  ยาว 45 เมตร สาํหรับนกัเรียนทาํกิจกรรม  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 - ปรับปรุงสภาพสนามใหม้ีหญา้ - ปลูกหญา้ใหม่เตม็พื้นที่สนาม การเรียนการสอนและสาํหรับ โรงเรียนเทศบาล 4
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(วดัมชัฌิมภูมิ) เตม็สนาม ขนาดกวา้ง 33 เมตร  ยาว 45 เมตร ใหชุ้มชน เยาวชน ใชเ้ป็น (วดัมชัฌิมภูมิ)
สถานที่ออกกาํลงักาย
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

68 โครงการจดัทาํหลงัคา - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สาํหรับจดั - จดัทาํหลงัคาโครงเหลก็และ -                 - 300,000       - โรงเรียนมีสถานที่สาํหรับ  - สาํนกัการศึกษา
บริเวณหนา้อาคารเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนของ เมทลัชีส ความยาว 26 เมตร ใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมได้  - งานโรงเรียน
2  สาํหรับใชท้าํกิจกรรม นกัเรียนชั้นปฐมวยั   กวา้ง  8 เมตร  สูง 9 เมตร ตลอดเวลาทั้งในฤดูฝน โรงเรียนเทศบาล 4
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ของนกัเรียนชั้นปฐมวยั - นกัเรียนมีสถานที่ทาํกิจกรรมได้  พร้อมเสาเหลก็จาํนวน 12 ตน้ (วดัมชัฌิมภูมิ)
ในฤดูฝน  รับโครงหลงัคาครอบลาน

หนา้อาคารเรียน 2 
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

69 โครงการปรับปรุง  - เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และ - ปรับปรุงหอ้งเรียนเป็นหอ้ง   - 700,000         - - โรงเรียนมีหอ้งยมินาสติก  - สาํนกัการศึกษา
หอ้งเรียนอาคารเรียน ฝึกทกัษะการปฏิบตัิจริงในการ ยมินาสติก ขนาด 6 x 8  เมตร สาํหรับใหน้กัเรียนไดฝ้ึก  - งานโรงเรียน
เป็นหอ้งยมินาสติก เรียนยมินาสติก - ปูพื้นดว้ยฟองนํ้ าหุม้หนงัหนา ปฏิบตัิจริง โรงเรียนเทศบาล 4
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โรงเรียนเทศบาล 4 - เพื่อใหน้กัเรียนมีความปลอดภยั 10 ซม. สูง 1 เมตร - นกัเรียนมีความปลอดภยั (วดัมชัฌิมภูมิ)
(วดัมชัฌิมภูมิ) ในการเรียนการสอน - ติดตั้งเหลก็ดดัหนา้ต่าง ขนาด ในการเรียนการสอน

 190 x 170 ซม. จาํนวน 3 บาน
- ติดตั้งประตูเหลก็ยดื ขนาด
 190 x 240 ซม. จาํนวน 1 บาน
- ทาสีแบบเช็ดไดท้ั้งภายในและ
ภายนอก
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

70 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหน้กัเรียนมีความสะดวกใน - ก่อสร้างทางเชื่อมระหวา่งอาคาร   - 300,000         -  - สาํนกัการศึกษา
ทางเชื่อมอาคารเรียน 2 การเดินทางระหวา่งอาคารเรียน เรียน 2  และอาคารเรียน 3 เป็น  - งานโรงเรียน
กบัอาคารเรียน 3 - เพื่อความสะดวกแก่ผทูี่มาติดต่อ โครงเหลก็และสแตนเลสหลงัคา โรงเรียนเทศบาล 4
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โรงเรียนเทศบาล 4 ราชการ เมทสัชีส (วดัมชัฌิมภูมิ)
(วดัมชัฌิมภูมิ)
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2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

71 โครงการจดัทาํป้าย - เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ  จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธ์ 1 ป้าย   - 150,000         - - มีป้ายประชาสมัพนัธ์  - สาํนกัการศึกษา
ประชาสมัพนัธ์ โรงเรียนใหก้บัผูป้กครอง  ชุมชน ประกอบดว้ย กิจกรรมของโรงเรียนให้  - งานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 และบุคคลทัว่ไปไดร้ับทราบขอ้มูล  - ซุม้ป้ายประชาสมัพนัธ์ ผูป้กครอง  ชุมชนและ โรงเรียนเทศบาล 4
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(วดัมชัฌิมภูมิ) ข่าวสารของโรงเรียน ทาํดว้ยเสาโรมนั  2  เสา บุคคลทัว่ไปไดร้ับทราบ (วดัมชัฌิมภูมิ)
- เพื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ  - หลงัคาจัว่มุงดว้ยกระเบื้องซีแพค ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  - ขนาดป้าย กวา้ง  1.30 เมตร - ไดป้ระชาสมัพนัธ์ผลงาน
เพื่อแนะแนวการศึกษา ยาว  2.20  เมตร เด่นของนกัเรียน

 - ป้ายระบุดว้ยกระดานชานออ้ยทั้ง 2  ดา้น

 และปิดทบัดว้ยผา้กาํมะหยี่



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

72 โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนและหอ้งพิเศษ - ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล 4 ชั้น   -   - 1,000,000    - โรงเรียนมีอาคารเรียน  - สาํนกัการศึกษา
เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 เพียงพอในการจดักิจกรรม จาํนวน 1 หลงั  ตามแบบมาตรฐาน (ขอรับเงิน เพียงพอและไดม้าตรฐานใน  - งานโรงเรียน
(วดัมชัฌิมภูมิ) การเรียนการสอนสาํหรับการศึกษา สน.ศท. 4/12  อุดหนุน ) การจดัการเรียนการสอนได้ โรงเรียนเทศบาล 4
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ขั้นพื้นฐาน 9 ปี อยา่งมีประสิทธิภาพ (วดัมชัฌิมภูมิ)
- เพื่อใชเ้ป็นที่สาํหรับใหน้กัเรียน
ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
ไดใ้ชส้ถานที่ทาํกิจกรรมต่าง ๆ 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

73 โครงการปรับปรุง 1.เพื่อใหส้นามกีฬาที่ไดร้ับการ บริเวณสนามกีฬาทุ่งแจง้ 950,000         950,000         950,000         1.สนามกีฬาทุ่งแจง้  - สาํนกัการศึกษา
ซ่อมแซมสนามกีฬา ถ่ายโอนอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ที่ไดร้ับการถ่ายโอน (ขอรับการ (ขอรับการ (ขอรับการ เช่นสระวา่ยนํ้ า,สนาม  - งานกีฬาและ
ที่ไดร้ับการถ่ายโอน และสามารถใหบ้ริการประชาชนได้ โดยการซ่อมแซม ไดแ้ก่ สนบัสนุน สนบัสนุน สนบัสนุน ฟตุบอลฯ ไดร้ับการปรับปรุง นนัทนาการ
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และค่าสาธารณูปโภค 2.เพื่อใชเ้ป็นที่พกัผอ่นหยอ่นใจ สนามฟตุบอล,สนามเทนนิส,สระวา่ยนํ้ า, งบประมาณ) งบประมาณ) งบประมาณ) ซ่อมแซมทุกแห่งฯ
(สนามกีฬาทุ่งแจง้)  รวมทั้งเป็นสถานที่เพื่อการ สนามยงิปืน ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย 2.สนามกีฬาที่ไดร้ับการถ่าย

ออกกาํลงักาย โอนอยูใ่นสภาพเรียบร้อย
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค และสามารถใหบ้ริการแก่
ของสนามกีฬาที่ไดร้ับถ่ายโอน ประชาชนไดอ้ยา่งมี
เช่น ค่านํ้ าประปา,ไฟฟ้าเป็นตน้ ประสิทธิภาพ

3.สนามกีฬาที่ไดร้ับการ
ถ่ายโอนมีนํ้ าประปา,ไฟฟ้า
สามารถใหบ้ริการประชาชน
ไดต้ลอดเวลา



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

74 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันา  - เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็มีอาคาร  - ปรับปรุงหลงัคาสระวา่ยนํ้ า 2,500,000      -   -  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  - สาํนกัการศึกษา
เด็กเลก็เทศบาลนครตรัง ที่ไดม้าตรฐาน โดยรื้อถอนโครงหลงัคา เทศบาลนครตรัง มีความ  - งานโรงเรียน

 -เพื่อใหอ้าคารของศูนยพ์ฒันาเด็ก และวสัดุมุงเดิมออก และติด ปลอดภยัและเหมาะสม  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

491

เลก็เทศบาลครตรัง มีความปลอดภยั ตั้งโครงหลงัคาและวสัดุมุงใหม่ สาํหรับการส่งเสริมพฒันา เทศบาลนครตรัง
เป็นโครงหลงัคาเหลก็มุงดว้ย การเด็กเลก็และบุคคลที่
Metal Sheet และหลงัคาโปร่งแสง เกี่ยวขอ้ง
พื้นที่ ประมาณ 320 ตารางเมตร
 - ติดตั้งผนงัรั้วสระวา่ยนํ้ า
พื้นที่ ประมาณ 125 ตารางเมตร
 - ต่อเติมหลงัคาทางเดินอาคารเรียน A
พื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

 - ปรับปรุงหลงัคาอาคารเรียน C
โดยรื้อถอนวสัดุมุงของเดิมออก 
แลว้เปลี่ยน วสัดุมุงใหม่เป็นหลงัคา
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Metal Sheet พื้นที่ประมาณ 1,200 เมตร
 - ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในอาคารเรียน C
 พื้นที่ประมาน 160 ตารางเมตร
 - ก่อสร้างฉากเวทีอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
จาํนวน 1 ฉาก
 - ปรับปรุงฐานเสาธง จาํนวน 1 ฐาน
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

75 โครงการก่อสร้างศาลาค.ศ.ล.  - เพื่อเพิ่มสถานที่สาํหรับให้  - ก่อสร้างศาลา ค.ส.ล. ขนาด 6.00 x -               330,000         -  - เด็กเลก็และผูป้กครอง  - สาํนกัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เด็กเลก็และผูป้กครองไดน้ัง่ระหวา่ง 6.00 เมตร ระหวา่งอาคารอเนกประสงค์ ไดม้ีสถานที่สาํหรับการ  - งานโรงเรียน
เทศบาลนครตรัง รอรับเด็กเลก็ในศูนย์ กบัอาคารเรียน C ใชป้ระโยชน์  เช่น  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
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 - เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สาํหรับจดั การจดัทาํกิจกรรม,และรอ เทศบาลนครตรัง
กิจกรรมการเรียนการสอน  - เพื่อใชป้ระโยชน์พื้นที่วา่ง
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

76 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อปรับปรุงระบบการระบายนํ้ า  - ปรับปรุงระบบระบายนํ้ าทั้งระบบ 500,000         -   -  - ในอาคารเรียน C ศูนย์  - สาํนกัการศึกษา
ระบายนํ้ า เสีย ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล ในอาคารเรียน C  พฒันาเด็กเลก็เทศบาลไดม้ี  - งานโรงเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ นครตรัง ใหไ้ดม้าตรฐาน ถูกสุข  - ซ่อมแซมหอ้งนํ้ าอาคารเรียน C การปรับปรุงระบบนํ้ า เพื่อ  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
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เทศบาลนครตรัง ลกัษณะ จาํนวน 5 หอ้ง ใหไ้ดม้าตรฐานและถูก เทศบาลนครตรัง
สุขลกัษณะ
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   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

77 โครงการปรับปรุงหอ้งทาํงาน  - เพื่อปรับปรุงหอ้งทาํงานใหม้ี  - ปรับปรุง หอ้งทาํงานนายกเทศมนตรี 2,500,000     -  -  -  ทาํใหก้ารทาํงานมี  - สาํนกัปลดัเทศบาล
สถานที่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน หอ้งทาํงานรองนายกเทศมนตรี ประสิทธิภาพ หอ้งทาํงาน  - งานธุรการ
ของบุคคลากรและอาํนวยความ (นพ.วศิิษฐ ์ อมรวทิยารักษ)์ , เป็นสดัส่วน มีความเป็น  - งานทะเบียนราษฎร
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สะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อราชการ  หอ้งประชุมปฎิบตัิการ ชั้น 2 , ระเบียบเรียบร้อย สะดวก และบตัร
หอ้งทาํงานสาํนกัปลดัเทศบาลและ ในการปฏิบตัิงานของ
หอ้งทาํงานงานทะเบียนราษฎร เจา้หนา้ที่และผูม้าติดต่อ
และบตัร  โดยทาํการเปลี่ยนพื้นหอ้ง ราชการ
ทาํงาน, ปรับเปลี่ยนมู่ลี่บงัตา ฯลฯ
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

78 โครงการปรับปรุงหอ้งนํ้ า    - เพื่อปรับปรุงหอ้งนํ้ าใหไ้ด ้            - ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งนํ้ า ชาย-หญิง 4,000,000     -  -  - ทาํใหเ้ทศบาลมีหอ้งนํ้ า  - สาํนกัปลดัเทศบาล
 (ชาย-หญิง ) ภายในอาคาร มาตรฐาน ชั้น 1 -  ชั้น 3 และหอ้งนํ้ าใตบ้นัได ที่ไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะ  - งานธุรการ
สาํนกังานเทศบาล อาคารสาํนกังานเทศบาล จาํนวน ไวบ้ริการประชาชน
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8  หอ้ง 



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

79 โครงการปรับปรุงทาสี  - เพื่อปรับปรุงอาคารสาํนกังาน  - ทาสีอาคารสาํนกังานเทศบาลนครตรัง 500,000        -  -  - อาคารสาํนกังานมีสภาพ  - สาํนกัปลดัเทศบาล

อาคารสาํนกังานเทศบาล ใหม้ีสภาพเรียบร้อยสวยงาม ภายนอกทั้งหลงั และทาสีภายในอาคาร เรียบร้อย สวยงาม  - งานธุรการ
นครตรัง บริเวณทางเดิน ฝ้าเพดาน ริมระเบียง
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และช่องบนัได

 - ทาสีอาคารกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม โรงจอดรถ และอาคาร
ประกอบอื่น ๆ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคาร
ศาลาที่พกั



7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร

   7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมอืเครื่องใช้ สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับเป้าหมาย

 รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

80 โครงการปรับปรุงทาสี  - เพื่อทดแทนสีอาคารเดิมซึ่งมี  - ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสาํนกังาน 335,000       -               -               อาคารสาํนกังานมีความ  - สถานธนานุบาล
ภายนอกอาคารสาํนกังาน สภาพเก่าและทรุดโทรม สถานธนานุบาลซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.4 ชั้น สวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดี เทศบาลนครตรัง
สถานธนานุบาล  - เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใหก้บั จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการสถาน
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เทศบาลนครตรัง ผูม้าใชบ้ริการสถานธนานุบาล ยาว 18.00 เมตร ธนานุบาล
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    7.3   แนวทางการพฒันา ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ

2555 2556 2557

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการระบบ  - เพื่อจดัเก็บฐานขอ้มูลของ  - จดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ 50,000      -            -               - มีฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูล  - กองวชิาการและ
ฐานขอ้มูล เทศบาลนครตรังใหม้ีความทนัสมยั เก็บขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ของ พื้นฐานต่าง ๆ ของเทศบาล แผนงาน
เทศบาลนครตรัง โดยมีการนาํเทคโนโลยมีาใชไ้ด้ เทศบาลนครตรัง นครตรัง  - ฝ่ายบริการและ

อยา่งเหมาะสม  - เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความ เผยแพร่วชิาการ
 - เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของ พึงพอใจในการใชบ้ริการขอ้มูล
เจา้หนา้ที่เทศบาลนครตรังใชง้าน พื้นฐานของเทศบาลนครตรัง
ขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง เพิ่มขึ้น
มีความสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง
มากยิง่ขึ้น
 - เพื่อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูล
พื้นฐานของเทศบาลนครตรัง
ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ
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รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)

เทศบาลนครตรัง

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่า
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ



 7. ยุทธศาสตร์    การพฒันาศักยภาพขององค์กร

     7.4  แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรางวลันํ้ าใจ  - เพื่อสร้างจิตสาํนึกและ  - บริการเครื่องดื่มและมอบของ 500,000        500,000    500,000     - เงินรายไดจ้ากภาษีโรงเรือน  - กองคลงั

มอบใหแ้ก่ผูช้าํระภาษี ตระหนกัใหผู้ม้ีหนา้ที่ตอ้ง ที่ระลึกเป็นการตอบแทนนํ้ าใจให้ และที่ดิน ภาษีบาํรุงทอ้งที่และ  - ฝ่ายพฒันารายได้

ชาํระภาษี เสียภาษีและค่า แก่ผูช้าํระภาษีของเทศบาล ภายใน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและ  - งานผลประโยชน์และ

ธรรมเนียมต่าง ๆ ใหค้รอบ ระยะเวลาการเสียภาษี จาํนวน ใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข กิจการพาณิชย์

คลุมและทัว่ถึง ประมาณ 9,000 ราย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการ

 - เพื่อเพิ่มรายไดข้องเงิน จดัหาประโยชน์ในทรัพยส์ินที่

ที่จดัเก็บไดจ้ากค่าภาษี เทศบาลจดัเก็บเองมีสดัส่วนที่

อากรค่าธรรมเนียมใน เพิ่มขึ้น

การใหบ้ริการค่าธรรม-

เนียมอื่น ๆ จากการจดัหา

ประโยชน์

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า
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     7.5  แนวทางการพฒันา      พฒันาความเป็นเลศิ  การเมอืง  การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการองค์กร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกาํหนด  - เพื่อสร้างเสริมขวญัและ  - กาํหนดวงเงินประโยชน์ตอบแทน 5,000,000     5,000,000  5,000,000   -  ทาํใหพ้นกังานเทศบาลและ  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 ประโยชน์ตอบแทนอื่น  กาํลงัใจในการปฏิบตัิงาน  อื่นเป็นกรณีพิเศษสาํหรับพนกังาน  ลูกจา้งประจาํตลอดจน  - งานการเจา้หนา้ที่

 เป็นกรณีพิเศษแก่  ของพนกังานเทศบาลและ  เทศบาลและลูกจา้งประจาํตลอดจน  พนกังานจา้งของเทศบาล

 ขา้ราชการพนกังานและ  ลูกจา้งประจาํ  ตลอดจน  พนกังานจา้งของเทศบาลนครตรัง  มีขวญัและกาํลงัใจในการ

 ลูกจา้งขององคก์ร  พนกังานจา้งของเทศบาล   ปฏิบตัิงาน มีความพึงพอใจ

 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  นครตรัง  และปฏิบตัิงานอยา่งเตม็ความ

 - เพื่อพฒันาศกัยภาพใน  สามารถเกิดประโยชน์สูงสุด

 การปฏิบตัิงานของ  และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของ

 บุคลากรในหน่วยงาน  ทางราชการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า
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 7. ยุทธศาสตร์    การพฒันาศักยภาพขององค์กร

     7.5  แนวทางการพฒันา      พฒันาความเป็นเลศิ  การเมอืง  การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการองค์กร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและทีม่า

2  โครงการประชุมเครือข่าย  - เพื่อส่งเสริมและพฒันา  - จดัประชุมเครือข่ายองคก์ร 250,000        250,000     250,000      - ทาํใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครอง  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 องคก์รปกครองทอ้งถิ่น  องคค์วามรู้ในการบริหาร  ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัตรัง  ทอ้งถิ่นมีความรู้ ความเขา้ใจ  - งานธุรการ

 จงัหวดัตรัง  และการปกครองส่วนทอ้ง  ประจาํทุกเดือน  ในการบริหารการปกครอง
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 ถิ่นและเพื่อก่อตั้งเครือข่าย จาํนวน 100 องคก์ร  ทอ้งถิ่นในทิศทางเดียวกนัและ

 การบริหารงานร่วมกนัของ   พร้อมที่จะทาํงาน

 ราชการส่วนทอ้งถิ่นใน  - ทุกทอ้งถิ่นสามารถบริหาร

 จงัหวดัตรัง  งานร่วมกนัในการพฒันา

 - เพื่อใหอ้งคก์รปกครอง  จงัหวดัโดยผา่นศูนยเ์ครือข่าย

 ส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดั  องคก์รปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดั

 ตรังมีความเขา้ใจในเรื่อง  ตรัง

 ต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกนั



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการอุดหนุน  - เพื่ออุดหนุนกิจกรรม  - จ่ายเงินอุดหนุนจดักิจกรรม 50,000           50,000          50,000           - ผูด้อ้ยโอกาสไดร้ับการช่วย  - สาํนกัปลดัเทศบาล

 เหล่ากาชาด  ในการบาํเพญ็ประโยชน์  แก่เหล่ากาชาด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)  เหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - งานธุรการ

จงัหวดัตรัง  ของเหล่ากาชาดจงัหวดัตรัง  

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
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 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

2 โครงการสงเคราะห์  - เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอายุ  - ผูสู้งอายทุี่ไดร้ับสิทธิเงิน 35,145,000    35,145,000    35,145,000     - ผูสู้งอายไุดร้ับการช่วยเหลือ  - กองสวสัดิการสังคม

เบี้ยยงัชีพคนชรา       ในชุมชนที่มีคุณสมบตัิและผ่าน สงเคราะห์  โดยผ่านเวที (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เบี้ยยงัชีพ  - งานสังคมสงเคราะห์

เวทีประชาคมในชุมชน ประชาคม จาํนวน  5,859 คน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)  - สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
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 - เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน คนละ 500 บาทต่อเดือน  เบื้องตน้

เบื้องตน้ของผูสู้งอายุ จ่ายทุกเดือน  ตลอดชีพ  -ผูสู้งอายมุีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

3 โครงการสงเคราะห์  - เพื่อช่วยเหลือค่าเสียหาย   - ช่วยเหลือประชาชนในเขต 100,000         100,000        100,000         - ช่วยเหลือบรรเทาความ  - กองสวสัดิการสังคม

ผูป้ระสบภยัพิบตัิต่างๆ เบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั  เช่น เทศบาลที่ประสบภยัพิบตัิ เดือดร้อนเบื้องตน้ใหแ้ก่  - งานสังคมสงเคราะห์

ไฟไหม ้ วาตภยั  อุทกภยั ผูป้ระสบภยั
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ในชุมชน

 - เพื่อเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยัพิบตัิ



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

4 โครงการสงเคราะห์  - เพื่อใหก้ารช่วยเหลือคนพิการ  - ผูพ้ิการที่ไดร้ับสิทธิรับเงิน 3,972,000      3,972,000     3,972,000      - คนพิการภายในเขตเทศบาลฯ  - กองสวสัดิการสังคม

เบี้ยยงัชีพความพิการ ภายในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบตัิ สงเคราะห์ โดยผ่านเวทีประชาคม (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน  ไดร้ับเบี้ยยงัชีพ  - งานสังคมสงเคราะห์

และผ่านเวทีประชาคมในชุมชน จาํนวน 662 คน เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ) เฉพาะกิจ)  - สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
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 - เพื่อใหก้ารสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ในเบื้องตน้

คนพิการ จ่ายทุกเดือนตลอดชีพ  - คนพิการมีสภาพความเป็นอยู่

 - เพื่อช่วยเหลือคนพิการใหส้ามารถ ที่ดีขึ้น

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณค่า



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

5  โครงการสงเคราะห์  - เพื่อใหก้ารสงเคราะห์เบี้ยยงั   - สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป้่วย 60,000           60,000          60,000           - ผูป้่วยเอดส์ที่เปิดเผยตนเอง  - กองสวสัดิการสังคม

ผูป้่วยเอดส์ ชีพผูป้่วยเอดส์ที่ผ่านการรับรอง เอดส์คนละ 500  บาทต่อเดือน และขอรับการสงเคราะห์ในเขต  - งานสังคมสงเคราะห์

จากแพทยแ์ละยืน่ของรับ จาํนวน 10  คน เทศบาลไดร้ับเบี้ยยงัชีพเบื้องตน้
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) การสงเคราะห์  - ผูป้่วยเอดส์มีสภาพความเป็นอยู่

และกาํลงัใจที่ดีขึ้น



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

6 โครงการสนบัสนุน  - เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใชจ้่าย  - สนบัสนุนเป็นค่าใชจ้่าย 5,000             5,000            5,000             -สามารถช่วยเหลือผูเ้สพ/  - กองสวสัดิการสังคม

การบาํบดัรักษา เบื้องตน้แก่ผูเ้สพ/ผูต้ิดที่ติด เบื้องตน้แก่ผูเ้สพ/ผูต้ิดเสพติด ผูต้ิดยาเสพติดในเบื้องตน้  - งานพฒันาชุมชน

ผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด ยาเสพติด ที่สมคัรใจเขา้ในการบาํบดั 
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 - เพื่อลดจาํนวนผูเ้สพ/ผูต้ิด  -สามารถลดจาํนวนผูเ้สพ/

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ยาเสพติด ผูต้ิดยาเสพติด

 - เพื่อลดปัญหาสังคม  -ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

เช่น  ปัญหาการลกัขโมย

ปัญหาโรคเอดส์  ฯลฯ



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

7 โครงการบา้นทอ้งถิ่น  - เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผูทุ้กข์  - สร้างบา้นทอ้งถิ่นไทย 150,000         150,000        150,000         - ประชาชนผูย้ากไร้ไดม้ีที่อยู่  - กองสวสัดิการสังคม

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ยากที่ไดร้ับการพิจารณาจาก เทิดไทอ้งคร์าชนั   84 พรรษา อาศยัและการดาํรงชีพที่ดี  - งานพฒันาชุมชน

84 พรรษา ประชาคมทอ้งถิ่น จาํนวน 1 หลงั  ใหแ้ก่ผูท้ี่ได้ อาศยัอยูใ่นบา้น
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 - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผู ้ การพิจารณาจากทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั

ทุกขย์ากใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 84  พรรษา



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

8 โครงการครอบครัว  - เพื่อใหค้รอบครัวในชุมชนได้  - สมาชิกในชุมชนช่วยกนัดูแล -                 50,000          50,000           - ครอบครัวในชุมชนไดร้ับ  - กองสวสัดิการสังคม

ไม่ทอดทิ้งกนัสังคม ช่วยกนัดูแลซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือครอบครัวในชุมชน การเฝ้าดูแลซึ่งกนัและกนัมากขึ้น  - งานพฒันาชุมชน

อยูเ่ยน็เป็นสุข  - เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดความรัก  - ครอบครัวเป้าหมาย 27 ชุมชน  - กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
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ความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกนั 100  ครัวเรือนที่ ประสบปัญหา ไดร้ับความรู้สึกที่ดี  เห็นคุณค่า

(เสนอโดยเวทีประชาคม) อยา่งจริงใจ ความขาดแคลน และเดือดร้อน ของตนเองและชุมชนมากยิง่ขึ้น

 - เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น วิธีการดาํเนินการ  - ชุมชนสามารถใหค้วาม

ชุมชนน่าอยู ่ ปลอดผูไ้ร้โอกาส    -  จดัสาํรวจหาขอ้มูลการให้ เสมอภาคและส่งเสริมการพฒันา

 - เพื่อใหชุ้มชนมีบทบาทในการ       ความช่วยเหลือครอบครัว และคุณภาพชีวติของคนในชุมชน

แกป้ัญหาสถาบนัครอบครัวใน       ดอ้ยโอกาสในชุมชนทั้ง 27 ไดเ้ป็นอยา่งดี

ของตนเอง       ชุมชน เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

      ระยะเวลา 2  สัปดาห์ หรือ

      ตามความเหมาะสม



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

 - พบปะครอบครัวเป้าหมาย  - สมาชิกชุมชนมีความเขม้แขง็

ชี้แจง วตัถุประสงค ์ขอความ สามารถร่วมกิจกรรมทางสังคม

ร่วมมือ ไดม้ากขึ้น
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 - เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่อง

ใชอ้าหารและอื่นๆ  ตามความ

เหมาะสม

 - จดังานครอบครัวไม่ทอด

ทิ้งกนัสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

 - จดัเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

สร้างความเอื้ออาทรห่วงใย

แจกสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมาย



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

 -กิจกรรมสร้างความรู้สึกจาก

กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ  เพื่อกระชบัความ
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เขา้ใจ



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.1  แนวทางการพัฒนา       สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

9 โครงการสงเคราะห์  - เพื่อใหก้ารช่วยเหลือครอบครัว  - ผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ที่พึ่ง 500,000         500,000        500,000         - ผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ที่พึ่ง  - กองสวสัดิการสังคม

ประชาชนผูทุ้กขย์าก ผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูท้ี่ไร้ที่พึ่ง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน ไดร้ับการช่วยเหลือ  - งานสงัคมสงเคราะห์

ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง  - เพื่อเป็นการบรรเทาความ เพราะเหตุหวัหนา้ครอบครัวตาย  - สามารถบรรเทาความเดือด
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เดือนร้อนเบื้องตน้แก่ผูม้ีรายได้ สาบสูญ หรือตอ้งโทษจาํคุก ร้อนเบื้องตน้และมีสภาพความ

นอ้ยและผูท้ี่ไร้ที่พึ่ง เจ็บป่วย ร้ายแรงหรือพิการ เป็นอยูท่ี่ดีขึ้น

(เสนอโดยเวทีประชาคม) จนไม่สามาถประกอบอาชีพได้

รายละ 2,000 บาท



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม  - เพื่อใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนั   - จดัอบรมเขา้ค่ายใหค้วามรู้ 300,000      300,000     300,000      - เดก็เยาวชนรู้จกัการอยูร่่วมกนั  - กองสวสัดิการสังคม

ตา้นยาเสพติดสี่มุมเมือง ยาเสพติดแก่เยาวชน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ในสังคม ทาํใหส้ังคมเกิดความ  - งานพฒันาชุมชน

 - เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ยาเสพติดแก่เยาวชนในเขตเทศบาล สงบสุข

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ใหร้่วมกนัป้องกนัและแกไ้ข จาํนวน 1 รุ่น มีผูเ้ขา้ร่วม  - เยาวชนรู้จกัการทาํงานในลกัษณะ

ปัญหายาเสพติด จาํนวน  200  คน เครือข่าย

 - เพื่อเยาวชนมีภูมิคุม้กนั  - สร้างภูมิตา้นทานดา้นยาเสพติด

ยาเสพติด แก่เดก็เยาวชน

 - เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน  - สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ของรัฐบาลดา้นการป้องกนั ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน  - เพื่อใหช้าวบา้นรู้จกัการอดออม   - จดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้แก่ 150,000      150,000     150,000      - ชาวบา้นมีความรู้ เขา้ใจเกี่ยวกบั  - กองสวสัดิการสังคม

การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย์   สะสมเงินดว้ยสัจจะมีเงินทุน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์ การออมทรัพยม์ากขึ้น  - งานพฒันาชุมชน

ชุมชนทศันศึกษาดูงาน สนบัสนุนการประกอบอาชีพและ จาํนวน  1  ครั้ง  ผูเ้ขา้ร่วม  - ประชาชนรู้จกัวางแผนในการใช้
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สวสัดิการของสมาชิก กิจกรรมจาํนวน  300  คน จ่ายเงินในครอบครัว

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เขา้ใจ  - ประชาชนมีความรักความสามคัคี

ในการจดัทาํบญัชีครัวเรือน  - ประชาชนมีความเขา้ใจในการ

 - เพื่อรู้จกัผนึกกาํลงัรวมนํ้าใจ บริหารจดัการ เรื่องของการเงิน

ความสามคัคีช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และการออมเพิ่มขึ้น

 - เพื่อใหก้ารเรียนรู้ส่งเสริมประสบ-

การณ์เรื่องเงินทุนการจดัการ



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการกิจกรรมกองทุน  - เพื่อจดักิจกรรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั  - จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 50,000        50,000       50,000        - สมาชิกชุมชนมีความเขา้ใจ  - กองสวสัดิการสังคม

แม่ของแผ่นดินตา้น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกี่ยวกบักองทุนแม่ของแผ่นดิน บทบาทกองทุนแม่เพิ่มมากขึ้น  - งานพฒันาชุมชน

ยาเสพติด     - เพื่อใหชุ้มชนมีความเขา้ใจเกี่ยวกบั จาํนวน 1 ครั้ง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  - ประชาชนในชุมชนไดร้ับรู้
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ปัญหายาเสพติด จาํนวน  135  คน เกี่ยวกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่คณะ  - ชุมชนมีขวญัและกาํลงัใจในการ

ทาํงานตา้นยาเสพติด ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

4 โครงการประชุมสัมมนา  - เพื่อใหก้รรมการชุมชน  กลุ่ม  - จดัใหม้ีการประชุมสัมมนา โดย 315,900      315,900     315,900      - ทาํใหค้ณะผูบ้ริหารอปท.ทอ้งถิ่น  - กองสวสัดิการสังคม

คณะกรรมการบริหาร องคก์รและประชาชนนาํเสนอ มีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน สามารถนาํปัญหาของประชาชน  - งานพฒันาชุมชน

ชุมชน ปัญหาของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ่น หน่วยงานของภาครัฐ ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและ
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เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อทราบและ ประชาชนร่วมกบักรรมการชุมชน นาํเขา้แผนพฒันาและตั้งงบ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) หาแนวทางแกไ้ขปัญหา ทั้ง 27 ชุมชน โดยจดัใหม้ีการ ประมาณในการดาํเนินการแกไ้ข

 - เพื่อกรรมการชุมชนมีโอกาส ประชุมสัมมนาฯ ปีละ 4 ครั้ง ปัญหาความตอ้งการชุมชน

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  (3  เดือน/ครั้ง) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ซึ่งกนัและกนัระหว่างชุมชน มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาฯ  จาก 

 - เพื่อใหป้ระชาชน กรรมการชุมชน 27 ชุมชน ประมาณ  300  คน  - ทาํใหอ้งคก์รปกครอง

ผูน้าํชุมชนรับทราบนโยบายของ  - สถานที่ที่ดาํเนินการ หมุนเวียน ส่วนทอ้งถิ่นไดร้ับทราบประเดน็

ผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น กนัไปชุมชนต่างๆ  ปัญหาโดยตรงและจดัลาํดบั

และนโยบายของรัฐบาลกลาง ของปัญหาตามความสาํคญัและ

เร่งด่วนได้
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     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

5 โครงการชุมชนสัมพนัธ์  - เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนมีโอกาส  - ประชาชน ผูน้าํชุมชน   850,000      850,000     850,000      - ประชาชน  พนกังานเทศบาล  - กองสวสัดิการสังคม

แสดงออกร่วมกนัในดา้น พนกังานเทศบาลร่วมแข่งขนั มีสุขภาพที่ดี มีความรัก   - งานพฒันาชุมชน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) การออกกาํลงักาย,สันทนาการ กีฬาพื้นบา้นเชื่อมความ ความสามคัคี   มีความสัมพนัธ์ที่ดี
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 - เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจของ สามคัคี  - ประชาชนในเขตเทศบาล มีการ

สมาชิกชุมชนที่ดีขึ้น  - จดักิจกรรมกีฬาพื้นบา้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น

พาเหรดกองเชียร์  - ประชาชนในเขตเทศบาล

 - กิจกรรมสันทนาการ สังสรรคม์ี ไดม้ีโอกาสพบปะสังสรรคก์นั

ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 3,500  คน            - ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกดีและ

ภาคภูมิใจ
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     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล  - เพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลความจาํเป็น  - อบรมถ่ายทอดความรู้ วิธีการ 300,000      200,000     200,000      - สามารถรู้ขอ้มูลความ  - กองสวสัดิการสังคม

ความจาํเป็นพื้นฐาน พื้นฐานของทุกครัวเรือนในเขต จดัเกบ็ขอ้มูลแก่บุคคลแกนนาํ จาํเป็นพื้นฐานของ  - งานพฒันาชุมชน

(จปฐ.) เทศบาล ตามความเหมาะสม จาํนวน 1 ครั้ง ครอบครัวประชาชนใน
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 - เพื่อหน่วยงานภาครัฐและ แกนนาํจากทุกชุมชน ชุมชนทุกครัวเรือนในเขต

ส่วนที่เกี่ยวขอ้งไดรู้้ปัญหาของ  - ดาํเนินการจดัส่งผูจ้ดัเกบ็ลง เทศบาล  ตามเกณฑช์ี้วดั 

ครัวเรือนในภาพรวมสามารถ สู่พื้นที่  ทั้ง 27 ชุมชนโดยจดัเกบ็ 42  ตวัชี้วดั

แกไ้ขปัญหาไดต้รงความ ขอ้มูลเป็นรายครัวเรือน  - ทาํใหรู้้ปัญหาของครัวเรือน

ตอ้งการของชุมชุน มีเป้าหมายจาํนวน 12,000 ครัวเรือน  - สนบัสนุนจดัทาํแผนของ

 - เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบ  - รวบรวมประมวลผลขอ้มูล ที่เกี่ยวขอ้ง

ในการพฒันาทอ้งถิ่น แลว้จดัทาํแบบสรุปขอ้มูล จปฐ.

 - เพื่อเป็นการดาํเนินการตาม

นโยบายของรัฐ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

7 โครงการส่งเสริมการปลูก  - เพื่อปลูกจิตสาํนึกใหส้มาชิก  - ปลูกพืชผกัสวนครัวอยา่ง -             54,000       54,000        - ประชาชนมีจิตสาํนึก  - กองสวสัดิการสังคม

พืชผกัสวนครัวลดโลกร้อน ในชุมชนทั้ง 27 ชุมชน เขา้ใจ นอ้ย 3-5 ชนิดต่อครัวเรือน และตื่นตวัเรื่องภาวะโลกร้อน  - งานพฒันาชุมชน

และตื่นตวัเรื่องภาวะโลกร้อน   - จดัประกวดพืชผกัสวนครัว  - สมาชิกในชุมชนมีผกั สวนครัว
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) โดยการปลูกผกัสวนครัวในกระถาง ในกระถางหรือริมรั้วบา้น ไวบ้ริโภคในครัวเรือน

 - เพื่อส่งเสริมการประกวดพนัธุ์  - มีตน้ไมป้ลูกใหม่ชุมชนละ  - ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว

ไมง้ามเทศบาลนครตรังที่นาํเสนอไว้ 1,000  ตน้

 (การปลูกตน้ไมใ้นกระถาง)

 - เพื่อลดภาระรายจ่ายของครอบครัว



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

8 โครงการส่งเสริมการจดัทาํ  - เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชน   - จดัอบรมใหค้วามรู้ในการ -             70,000       70,000        - สมาชิกในชุมชนมีความรู้  - กองสวสัดิการสังคม

บญัชีครัวเรือนในชุมชน     มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํ จดัทาํบญัชีครัวเรือนแก่ตวัแทน ความเขา้ใจในการจดัทาํบญัชี  - งานพฒันาชุมชน

บญัชีครัวเรือน ชุมชนจาํนวน  108  คน ครัวเรือน  ชุมชนในเขตเทศบาล
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดรู้้จกั  - จดัทาํบญัชีครัวเรือนแก่ครอบครัว  - สมาชิกในชุมชนสามารถ

วางแผนในการใชจ้่ายในครัวเรือน เป้าหมายชุมชนละ  200 เล่ม จดัทาํบญัชีครัวเรือนได้

 รวม 5,400 เล่ม  - สามารถนาํขอ้มูลจากบญัชี

ครัวเรือนมาใชว้างแผน

ในการใชจ้่ายในครอบครัวได ้



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

9 โครงการชุมชนอาสาร่วม  - เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้น  - ส่งเสริมใหชุ้มชนไดน้าํแนวคิด 50,000        50,000       50,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล  - กองสวสัดิการสังคม

พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิต มีความรู้และนาํแนวความคิด  - งานพฒันาชุมชน

 - เพื่อประชาชนในชุมชนนาํ ประจาํวนั จาํนวน 5 ชุมชน แบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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(เสนอโดยเวทีประชาคม) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้  มีเป้าหมายของครัวเรือนประชาชน ในชีวิตประจาํวนัได้

ในชีวิตประจาํวนั ประมาณ 50 ครัวเรือน

 - จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้  ไดแ้ก่

เกษตรอินทรีย,์ ผกัพื้นบา้น

การขยายพนัธุ์ไม,้   ธรรมชาติ

ศึกษาและสิ่งแวดลอ้มชุมชน,

การพฒันาอาชีพแบบยัง่ยนื,

การฟื้นฟูพฒันา ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นการส่งเสริมสุขภาพ



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

10 โครงการเงินอุดหนุนชุมชน  - เพื่อสนบัสนุนชุมชนในการจดัการ  - อุดหนุนแก่ชุมชนในการจดั 832,000      832,000     832,000      - ชุมชนมีความเขม้แขง็มากยิง่ขึ้น  - กองสวสัดิการสังคม

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชุมในชุมชนเพื่อเตรียมร่วม ประชุมกรรมการบริหารชุมชน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  - ชุมชนมีขวญักาํลงัใจใน  - งานพฒันาชุมชน

และเพื่อความเขม้แขง็ของ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และสมาชิกในชุมชนทั้ง 27 ชุมชน การปฏิบตัิงานของชุมชน
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ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  เกี่ยวกบั  - ชุมชนมีความสามคัคีมากยิง่ขึ้น

 - เพื่อสนบัสนุนดา้นค่าใชจ้่าย การเตรียมการจดัทาํกิจกรรมต่างๆ

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ใหแ้ก่ชุมชนเป็นค่าวสัดุในการ ของชุมชน

จดัการประชุม

 - เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็

สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ชุมชน



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

11 โครงการส่งเสริมการ  - เพื่อส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่ม  - จดัอบรมใหค้วามรู้กรรมการ 100,000      100,000     100,000      - ชุมชนมีความเขม้แขง็มากยิง่ขึ้น  - กองสวสัดิการสังคม

ดาํเนินงานของชมรม ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล และสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  - งานพฒันาชุมชน

ผูสู้งอายเุทศบาลนครตรัง นครตรัง เทศบาลนครตรัง พร้อมดว้ย  - ชุมชนมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบตัิ
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 -เพื่อดาํเนินการจดักิจกรรม การทศันศึกษาดูงาน จาํนวน  งานของชุมชน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย 1ครั้ง  - ชุมชนมีความสามคัคีมากยิง่ขึ้น

และจิตใจของผูสู้งอายใุนเขต

เทศบาลนครตรัง



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

12 โครงการส่งเสริมการ  - เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมี เชิงปริมาณ  นกัเรียน บุคลากร -             200,000     200,000      - ผูม้ีส่วนร่วมไดม้ีส่วนร่วมใน  - สาํนกัการศึกษา

บริหารโดยใชโ้รงเรียน ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทาํให้ คณะกรรมการสถานศกึษา การบริหาร การตดัสินใจและร่วม  - งานโรงเรียน

เป็นฐานอบรมเชิง มีความรู้สึกเป็นเจา้ของและรับผิด-  ผูป้กครองโรงเรียนเทศบาล 6 จดัการศึกษาเพื่อใหทุ้กคนมี  -โรงเรียนเทศบาล 6
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ปฏิบตัิการแนวทางสู่อาชีพ ชอบในการจดัการศึกษามากขึ้น  (วดัตนัตยาภิรม) ความรู้สึกเป็นเจา้ของและรับผิด- (วดัตนัตยาภิรม)

 - เพื่อส่งเสริมองคค์วามรู้เรื่อง เชิงคุณภาพ โรงเรียนจดักิจกรรม ชอบในการศึกษามากขึ้น

อาชีพใหแ้ก่นกัเรียน ตวัแทน โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  - นกัเรียนประถมปลาย

ผูป้กครอง คณะกรรมการสถาน- แก่นกัเรียน ชุมชนอยา่งนอ้ย มธัยมตน้ ผูป้กครอง ชุมชน

ศึกษา ผูแ้ทนชุมชนไดศ้ึกษาหา 3 กิจกรรม ไดม้ีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์

ความรู้ตามความสามารถและเป็น โดยตรงและนาํไปเป็นแนวทาง

แนวทางในการประกอบอาชีพได้ ในการประกอบอาชีพได้

 - เพื่อใหน้กัเรียน ครู ผูป้กครอง  - นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน

ชุมชน ไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นศูนย์ ไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์าร

การเรียนทาํกิจกรรมที่จดัขึ้น เรียนทาํกิจกรรมที่จดัขึ้น



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.3  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัตั้งอาสาสมคัร  - เพื่อใหส้มาชิกชุมชนทั้ง  27   - ชุมชนมีอาสาสมคัรตาํรวจ -                150,000         -  - สมาชิกชุมชนทั้ง 27 ชุมชน  - กองสวสัดิการสังคม

ตาํรวจชุมชน ชุมชนมีความปลอดภยัในชีวิต ชุมชนอยา่งนอ้ยชุมชนละ เกิดความปลอดภยัในชีวิต  - งานพฒันาชุมชน

และทรัพยส์ิน 3-5  ท่าน และทรัพยส์ิน  - องคก์รภาค

 - เพื่อป้องกนัและร่วมแกป้ัญหา  - มีตูแ้ดงในการรับขอ้มูล  - สถานการณ์ยาเสพติด ประชาชน 27 ชุมชน

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ยาเสพติดระหว่างเทศบาลนคร ข่าวสาร 27  จุด ลดนอ้ยลง

ตรังกบัเครือข่ายภาคประชาชน  - มีการประสานความร่วมมือ  - ปัญหาเยาวชนลดลง

ทั้ง  27  ชุมชน ระหว่างตาํรวจ, อปพร.,  - ประชาชนมีขวญัและกาํลงัใจ

อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน, ในการดาํรงชีวิต

ประชุมร่วมเดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.4  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ  - เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้ใน  - จดัอบรมใหค้วามรู้ในการ -           50,000      50,000       - ชุมชนมีความรู้ในการจดัทาํปุ๋ย  - กองสวสัดิการสังคม

ดา้นการทาํปุ๋ยชีวภาพและ การจดัทาํปุ๋ยชีวภาพและดินผสม จดัทาํปุ๋ยนํ้าชีวภาพและการทาํ ชีวภาพและดินผสม  - งานพฒันาชุมชน

ดินผสม  - เพื่อสร้างเสริมรายไดแ้ก่ประชาชน ดินผสมจาํนวน 1  ครั้ง  - ชุมชนมีรายไดเ้สริม

 - เพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ จาํนวน  60  คน  - ชุมชนมีการใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - สนบัสนุนอุปกรณ์ในการทาํ ประโยชน์

ปุ๋ยและดินผสม

 - จดัตั้งกลุ่มทาํปุ๋ยและดินผสม

จาํนวน  1  กลุ่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา
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 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.4  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

2 โครงการอบรมส่งเสริม  - เพือ่พฒันาศกัยภาพของประชาชน  -กระตุน้ใหม้ีการรวมกลุ่ม 400,000    400,000    400,000      - เยาวชน  ประชาชน เกิดทกัษะ  - กองสวสัดิการสังคม

สนบัสนุนอาชีพใหแ้ก่ ในเขตเทศบาลใหเ้กิดการเรียนรู้ อาชีพและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ดา้นอาชีพ  - งานพฒันาชุมชน

ประชาชนในชุมชนเขต ทกัษะในการสร้างอาชีพเพิ่ม ต่างๆ  เพื่อพฒันาสินคา้ของ  - สร้างรายไดแ้ก่ครอบครัวและ
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เทศบาลนครตรัง กลุ่มไปสู่สินคา้   OTOP กลุ่ม

 - เพื่อก่อใหเ้กิดการผลิตสินคา้  - สินคา้ของกลุ่ม สามารถพฒันา

(เสนอโดยเวทีประชาคม) ชุมชนสู่สินคา้สุดยอดตามนโยบาย สู่สินคา้ OTOP  ตามนโยบาย

ของรัฐ ของรัฐ

 - เพื่อร่วมรณรงคฟ์ื้นฟูอนุรักษ์  - ฟื้นฟูอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ่น

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  - ประชาชนรู้จกัการทาํงาน

 - เพื่อใหป้ระชาชนไดร้วมตวั บริหารเป็นกลุ่ม

กนัเป็นกลุ่ม/องคก์รในการประกอบ

กิจกรรมร่วมกนั



 8. ยทุธศาสตร์     อยู่ดีมีสุขของประชาชน

     8.4  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้  - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการ  - อบรมใหค้วามรู้โดยเชิญ -           100,000     -  - ชุมชนท่าจีนมีร้านคา้  - กองสวสัดิการสังคม

ดา้นร้านคา้สวสัดิการชุมชน ประกอบธุรกิจดา้นร้านคา้ชุมชน วิทยากรที่ประสบผลสาํเร็จใน สวสัดิการชุมชน 1 แห่ง  - งานพฒันาชุมชน

และหลกัการสหกรณ์ของชุมชน การร้านคา้ขายปลีกมาพูดคุย  - สมาชิกชุมชนสามารถศึกษา
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(เสนอโดยเวทีประชาคม)  - เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกชุมชน ประสบการณ์ใหฟ้ัง  จาํนวน เรียนรู้การบริการจดัการร้านคา้

สามารถนาํผลิตผลดา้นการเกษตร 1 ครั้ง โดยมีสมาชิกเขา้  ปลีกได้

ที่เหลือจากการบริโภคมาจาํหน่าย รับฟัง  50  คน  -สมาชิกชุมชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น

หรือฝากขายไดเ้พิ่มรายได้  - โดยปัจจุบนัไดม้ีการจดัตั้ง จากการถือหุน้และนาํผลผลิต

กลุ่มสมาชิกถือหุน้รองรับไว้ ดา้นเกษตรมาฝากขาย

แลว้ 50 หุน้ (5,000  บาท)
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ส่วนที่   6 

การนําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
6.1 องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
กาํหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามคาํสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  377/2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
นครตรัง ลงวนัท่ี  15  มิถุนายน พ.ศ. 2553 และไดแ้ต่งตั้งประธานและเลขานุการตามคาํสัง่เทศบาลนครตรังท่ี  
425/2553  เร่ืองแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง  
ลงวนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 ตามลาํดบั 
 
6.2 การกาํหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 
 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.2554-2559)  มีหว้งเวลา 6 ปี  ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี 4 คร้ัง  คือ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  แผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558)  และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  โดยมีการกาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดงัน้ี 
 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  เพื่อประเมินการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
วา่ดาํเนินการครบถว้นทุกขั้นตอนมากนอ้ยเพียงใด  และเป็นการประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลว่ามีการ
ดาํเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็นการประเมินการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ในแต่ละคร้ังท่ีมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ โดยมีรูปแบบประเดน็การประเมินดงัน้ี 
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แบบช่วยกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง 
ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลนครตรัง 
 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดาํเนินงาน 
ไม่มกีาร
ดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
3. มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันา 

  

ส่วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพฒันาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสาํคญัของทอ้งถ่ินมาจดัทาํฐานขอ้มูล   
8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน   
10. มีการกาํหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
ทอ้งถ่ิน 

  

11. มีการกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

  

12. มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
13. มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
14. มีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
17. มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18. มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   
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 2.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  เพ่ือประเมินผลการดาํเนินงานของ
เทศบาลนครตรังตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนด โดยมีประเดน็ในการประเมิน  2  ส่วน คือ 
  1.  ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  2.  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละยทุธศาสตร์ 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดงัน้ี 
 

แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน........................................................... 
 2.  วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน.......................................................................... 
ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................................................ 
 3.  ยทุธศาสตร์และจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจาํนวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการทีไ่ด้
ปฏบัิต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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ส่วนที ่ 3  ผลการดาํเนินงาน 
 4.  ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
5.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด    
7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

   

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 5.  ผลการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  1.................................................................................................. 
 1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเดน็ คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

 

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  



 
534 

 

6.3  การกาํหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละคร้ังท่ีมี 
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

2.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  เป็นการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของเทศบาลในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกนัยายน) โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
  2.1  เกบ็รวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ และการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีได้
มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาและจัดทํา เ ป็นรายงานเ พ่ือให้ทราบถึงระดับความสํา เ ร็จของแผนงาน 
เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในอนาคต  โดยจดัทาํในรายไตรมาส 
  2.2  วิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการและการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดาํเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดาํเนินการไป 
ตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่แลว้จดัทาํเป็นรายงานในรายไตรมาส เพ่ือการรับรู้เป็นการภายใน 
  2.3 ประสานงานและจดัประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานเพ่ือใหรั้บรู้ถึงสถานการณ์และ
ความเป็นไปของโครงการและการดาํเนินงานตามแผนวา่ ควรจะมีการแกไ้ขและควรดาํเนินการเพิ่มเติมในเร่ือง
ใดและทบทวนงานท่ีไดท้าํมาแลว้โดยจดัทาํในรูปแบบรายงานประจาํปีและรายงานต่อนายกเทศมนตรีและ 
สภาเทศบาล 
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