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คาํนํา 
 

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

  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
นครตรังท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระดบัต่างๆ เช่น แผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจังหวดั  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในเขตจังหวดั และแผนชุมชน 
เพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไปสู่ 
การปฏิบติัอนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดโครงการพฒันา เพื่อสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  นอกจากน้ีแผนพัฒนาสามปีย ังมีความเ ช่ือมโยง  ใกล้ชิดกับงบประมาณ 
เพราะแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
รวมทั้งเป็นแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
 

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ฉบบัน้ีจะอาํนวยต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาเมือง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม  
วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมบูรณ์ สนองเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายท่ีมุ่งหวงั
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 

 
 

                เทศบาลนครตรัง 
                29  มิถุนายน  2555 
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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.2556 - 2558) 
  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



 
3 
 

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  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  103  ถนนวิเศษกุล  ตาํบลทบัเท่ียง อาํเภอเมืองตรัง  

จงัหวดัตรัง 

2)  สภาพทั่วไป เทศบาลนครตรังอยูใ่นเขตพื้นท่ีของตาํบลทบัเท่ียง มีพื้นท่ีรับผดิชอบ 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  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2555) 

 -  ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน  จาํนวน   405 คน 
 -  ลูกจา้งประจาํ    รวมทั้งส้ิน จาํนวน   110 คน 
 -  พนกังานจา้ง     รวมทั้งส้ิน จาํนวน   469 คน 
 -  อาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน    จาํนวน   611 คน 
4)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 1) รถยนตด์บัเพลิง    จาํนวน    8 คนั 
 2) รถยนตบ์รรทุกนํ้า      จาํนวน    8 คนั 
 3) เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม   จาํนวน    4 เคร่ือง 
 4) รถบนัไดเล่ือน     จาํนวน    1 คนั 
 5) รถยนตก์ูภ้ยัพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต     จาํนวน    2 คนั 
 6) อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง   จาํนวน   50 คน 

    - พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน   จาํนวน   21 คน 
    - ลูกจา้งประจาํ    จาํนวน   13 คน 

      - ลูกจา้งชัว่คราว   จาํนวน   18 คน 
 7) อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน  611 คน 
 8) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการปฏิบติัหนา้ท่ี  จาํนวน   22 คร้ัง 
 9)  ความเสียหายในรอบปีท่ีเกิดข้ึน   จาํนวน   22 คร้ัง 
 10) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการฝึกซอ้ม   จาํนวน    2 คร้ัง 
 11) วิทยส่ืุอสาร       จาํนวน   39 เคร่ือง 
  - ชนิดประจาํรถ     จาํนวน   10 เคร่ือง 
  - ชนิดโทรศพัทมื์อถือ   จาํนวน   29 เคร่ือง 
5)  การส่ือสาร 
 1) โทรศพัทส์าธารณะ จาํนวน    3 หมายเลข 
 2) โทรศพัทข์องทอ้งถ่ิน จาํนวน  78 หมายเลข 
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2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (กายภาพและส่ิงแวดล้อม) 
1)  ถนน 
 ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง จาํนวนทั้งหมด 5  สาย 
 - ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน  จาํนวนทั้งหมด 244 แบ่งเป็น 
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน 120 สาย   ระยะทาง 36,400  กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยางแอสฟัลท ์  จาํนวน 124 สาย   ระยะทาง 55,258  กิโลเมตร 
2)  ประปา 
 -  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปา  จาํนวน 14,248 หลงัคาเรือน 
 -  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา คือ สาํนกังานประปาตรัง 
 -  กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   จาํนวน 15,840 ลบ.ม./วนั 
 -  ปริมาณนํ้าผลิต   จาํนวน 352,234 ลบ.ม. 
 -  ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย   จาํนวน 343,725 ลบ.ม. 
 -  ปริมาณนํ้าจาํหน่าย   จาํนวน 252,830 ลบ.ม. 
 -  แหล่งนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา คือ แหล่งนํ้าผวิดิน 
 -  แหล่งนํ้าสาํหรับผลิตนํ้าประปา คือ แม่นํ้าตรัง ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 
(ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง ขอ้มูลเดือนมีนาคม 2555) 
3)  ไฟฟ้า 
 -  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้ จาํนวน 22,936  ครัวเรือน 
 -  พื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้า  100% 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะ  จาํนวน 244 สาย 
4)  แหล่งนํา้ 
 -  หนองนํ้า/บึง  จาํนวน  30 แห่ง 
 -  ลาํคลอง  จาํนวน   2 แห่ง 
 -  สระนํ้า  จาํนวน   2 แห่ง 
 -  บ่อบาดาล  จาํนวน   7 แห่ง 
5)  การระบายนํา้ 
 - บริเวณท่ีมีนํ้าท่วมถึง 3 ชุมชน คือ ชุมชนควนขนั, ชุมชนควนขนุน และชุมชนหลงัสนามกีฬา 
 - ระยะเฉล่ียท่ีนํ้ าท่วมขงันานท่ีสุด 3-5 วนั ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม 
 - สาเหตุของนํ้าท่วมขงัเกิดจาก ฝนตกชุกต่อเน่ือง และการรับนํ้าจากเขตอาํเภอขา้งเคียง 
 - เทศบาลนครตรังไดมี้การทาํความสะอาดราง/ท่อระบายนํ้า ปีละไม่ตํ่ากวา่ 2 คร้ัง 
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6)  นํา้เสีย 
 - วิธีบาํบดันํ้าเสียทาํโดย เติมอากาศ 
 - ปริมาณนํ้าเสีย 6,000 – 6,500  ลบ.ม./วนั 
 - ปริมาณนํ้าเสียท่ีบาํบดัได ้6,000 – 6,200 ลบ.ม./วนั 
 - ทางระบายนํ้าหลกัในเขตเทศบาลนครตรัง ไดแ้ก่ คลองหว้ยยาง, คลองนํ้าเจด็ 
และแนวท่อส่งนํ้ าเสีย ถนนเพลินพิทกัษ,์ ถนนห้วยยอด, ถนนท่ากลาง, ทางหลวงหมายเลข 4046 และถนน
เล่ียงเมือง 
 - ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีใช ้คือ แบบเติมอากาศ จาํนวน 1 แห่ง และบาํบดันํ้าเสียเฉพาะท่ีจาํนวน 4 แห่ง 

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
1)  ปศุสัตว์ 
 จาํนวนสตัวใ์นพ้ืนท่ีโดยปริมาณ 
 - โค จาํนวน   649 ตวั 
 - สุกร จาํนวน   183 ตวั 
 - เป็ด จาํนวน 1,164 ตวั 
 - ไก่ จาํนวน 6,203 ตวั 
(ท่ีมา :  สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัตรัง) 
2)  การพาณชิย์ 
 - ธนาคาร   จาํนวน 20 แห่ง 
 - บริษทั    จาํนวน 256 แห่ง 
 - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จาํนวน 373 แห่ง 
 - สถานีบริการนํ้ามนั  จาํนวน 15 แห่ง 
 - ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 3 แห่ง 
 - ตลาดสด   จาํนวน 4 แห่ง 
 - ร้านคา้ต่าง ๆ   จาํนวน 122 แห่ง 
 - โรงฆ่าสตัว ์   จาํนวน 1 แห่ง 
3)  สถานบริการ 
 - โรงแรม  จาํนวน    17 แห่ง 
 - ร้านอาหาร  จาํนวน  289 แห่ง 
 - โรงภาพยนตร์  จาํนวน     1 แห่ง 
 - สถานีขนส่ง  จาํนวน     1 แห่ง 
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4)  การคลงั   (ข้อมูล ณ  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554) 
 รายรับ  รวมทั้งส้ิน     612,809,258.60  บาท  แยก
เป็น 
 4.1) ภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง  รวมทั้งส้ิน     35,650,228.49 บาท 
      - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     29,514,376.04 บาท 

    - ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี          443,465.05 บาท 
      - ภาษีป้าย         5,507,467.40 บาท 
      - อากรการฆ่าสตัว ์          184,920.00 บาท 
 4.2)  ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเกบ็และแบ่งสรรให ้ รวมทั้งส้ิน 302,498,204.91  บาท 
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม    245,625,037.58  บาท 
      - ภาษีสุรา           9,418,544.03 บาท 
      - ภาษีสรรพสามิต      22,697,456.34 บาท 
      - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เล่ือน  -  บาท 
      - นิติกรรมท่ีดิน      23,623,512.00 บาท 
      - ภาคหลวงแร่          582,022.52 บาท 
      - ปิโตรเลียม           516,342.97 บาท 
      - นกนางแอ่น             35,289.47 บาท 
 4.3)  รายไดห้มวดอ่ืน   รวมทั้งส้ิน      38,954,253.01 บาท 
      - ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ    15,634,918.84 บาท 
      - รายไดจ้ากทรัพยสิ์น      16,257,771.81 บาท 
      - รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์     5,832,567.85 บาท 
      - รายไดเ้บด็เตลด็        1,228,794.51 บาท 
      - รายไดท้รัพยสิ์น       200.00 บาท 
 4.4) รายไดห้มวดเงินอุดหนุน     รวมทั้งส้ิน   235,706,572.19  บาท 
      - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    155,169,094.19  บาท 
      - เงินอุดหนุนทัว่ไป 
   - ไม่ตราเทศบญัญติั           10,000.00 บาท 
   - ตราเทศบญัญติั      80,527,478.00 บาท 
 4.5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย ์
      - สถานธนานุบาล      47,920,000.00 บาท 
 4.6) รายไดอ่ื้นๆ              10,000.00 บาท 
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 เงินสะสม  รวมทั้งส้ิน      548,965,377.26  บาท 
      - เงินสะสมเกบ็รักษาไวเ้อง     547,980,565.71  บาท 
      - เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท          984,811.55 บาท 
 รายจ่าย   รวมทั้งส้ิน     444,499,343.76  บาท 
     - งบกลาง        21,339,263.87 บาท 
     - รายจ่ายประจาํปี     250,173,203.89  บาท 
     - รายจ่ายเพือ่การลงทุน    172,986,876.00  บาท 
 รายจ่ายบางประเภท 
     - เพื่อการศึกษา     108,868,212.27  บาท 
     - เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย     12,860,599.53 บาท 
     - เพื่อการสาธารณสุขและอนามยัชุมชน     32,843,781.02 บาท 
     - เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ิน     26,839,052.52 บาท 
     - รายจ่ายอ่ืน ๆ 
  1. บริหารทัว่ไป       47,488,551.37 บาท 
  2. สงัคมสงเคราะห์          637,566.00 บาท 
  3. เคหะชุมชน/สร้างความเขม้แขง็ชุมชน  183,088,765.63  บาท 
  4. อุตสาหกรรมและการโยธา     10,533,551.55 บาท 
  5. งบกลาง       21,339,263.87 บาท 
 รายจ่ายเพือ่กจิการเฉพาะการหรือกจิการพาณชิย์ 
     - เพื่อกิจการสถานธนานุบาล      30,299,100.00 บาท 
 
2.4 ข้อมูลด้านสังคม 
1)  ประชากร 

รายการ ปี 52 ปี 53 ปี 54 
ประชากรชาย (คน) 27,259 28,652 28,225 
ประชากรหญิง (คน) 31,539 32,662 32,343 
รวมประชากร (คน) 58,798 61,314 60,568 
บา้น (ครัวเรือน) 22,187 22,368 22,936 

(ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์  สาํนกังานเทศบาลนครตรัง) 
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2)  การศึกษา 
 2.1) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัเทศบาลนครตรัง 
 - ระดบัอนุบาล    จาํนวน    2 แห่ง 
 - ระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา   จาํนวน    4 แห่ง 
 - ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน    3 แห่ง 
 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  และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่ง
แจง้) 
 3.2) สวนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
  - อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
  - สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 95 
  - สวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ 
  - สวนสาธารณะสงัขวิทย ์
  - สวนสาธารณะเรือนจาํ (เก่า) 
 3.3) สวนสุขภาพ   จาํนวน    5 แห่ง 
4)  การสาธารณสุข 
 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 
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      - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.ท่ากลาง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
 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 105 ตนั / 1 วนั 
 5.3) รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย 
  - รถขยะแบบอดัทา้ย จาํนวน 14 คนั 
  - รถขยะแบบเททา้ยจาํนวน 3 คนั 
 5.4) รถเขน็เพือ่เกบ็และขนขยะมูลฝอย  จาํนวน   20 คนั 
 5.5) ถงัรองรับขยะมูลฝอย    จาํนวน 250 ใบ 
 5.6) พนกังานเกบ็ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จาํนวน 175 คน 
 5.7) มีท่ีดินสาํหรับท้ิงขยะมูลฝอย   จาํนวน 105 ไร่ 
 5.8) รถยนตเ์กบ็และขนส่ิงปฏิกลู   จาํนวน    1 คนั 
 5.9) สถานท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลู    จาํนวน    1 แห่ง 
 5.10) มีถงัเกบ็รวมท้ิง    จาํนวน    - ถงั 
6)  การเกบ็ค่าธรรมเนียม กาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู แบ่งตามประเภท ดังนี ้
 6.1) หลงัคาเรือน    8   บาท/เดือน 
 6.2) ร้านคา้    0   บาท/เดือน 
 6.3) โรงงานอุตสาหกรรม   0   บาท/เดือน 
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2.5  สรุปข้อเสนอประเด็นการพฒันาจากการประชุมเวทปีระชาคมท้องถ่ิน 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล เม่ือวนัองัคารท่ี 6 มีนาคม 2555  

ณ อาคารอเนกประสงค ์ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง โดยประชาคมเมืองไดเ้สนอประเด็นปัญหา ความตอ้งการ

ของแต่ละชุมชน ดงัน้ี 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน / การจราจร 

- การปรับปรุงทางเทา้บริเวณส่ีแยกไฟแดง ถนนวงัตอ (ชุมชนวงัตอ) 

- การติดตั้งไฟกะพริบทางแยกเขา้ถนนวงัตอจดทางเลียบถนนรถไฟ (ชุมชนวงัตอ) 

- การทาํป้ายบอกทางเขา้ท่ีทาํการชุมชนวงัตอ พร้อมปรับภูมิทศัน์รอบบริเวณท่ีทาํการชุมชน 

- การก่อสร้างบนัไดท่านํ้าสาํหรับการจดังานลอยกระทง (ชุมชนสรรพากร) 

- การต่อเติมอาคารเกบ็พสัดุและวสัดุของใชใ้นชุมชนและก่อสร้างบนัไดทางข้ึนชุมชนสรรพากร 

- ก่อสร้างเข่ือนป้องกนันํ้าท่วมพร้อมถนนเลียบคลอง / ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ชะลอนํ้าเสีย (ชุมชน

สรรพากร) 

- สร้างสนามเดก็เล่นพร้อมอุปกรณ์ / สร้างลานกีฬาของชุมชนสรรพากร เช่น สนามฟุตบอล สนาม

ตะกร้อ และสนามเปตอง เป็นตน้ (ชุมชนสรรพากร) 

- การปรับปรุงซ่อมแซมบ่อนํ้า หรือ สระนํ้าพระแม่ธรณีบริเวณสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะสระกะ

พงั 

สุรินทร์ใหมี้สภาพดี เปิดทาํงานได ้(ชุมชนกะพงัสุรินทร์) 

- การขดุลอกคูระบายนํ้า โดยเฉพาะฝนตกหนกัทาํใหน้ํ้ าลน้คูระบายนํ้า (ชุมชนท่ากลาง) 

- การก่อสร้างเข่ือนและถนนเลียบฝ่ังดา้นตรงขา้มสวนสมเดจ็ฯ ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 300 – 400 

เมตร เร่ิมจากหวัสะพานดา้นขวามือไปถึงสุดถนนนํ้าผดุ ซอย 6 (ซอยเจา้แม่ดอกไมท้อง) (ชุมชนนํ้า

ผดุ) 

- การก่อสร้างสะพานเช่ือมต่อระหวา่งถนนซอย 6 กบัถนนในสวนสมเดจ็ฯ ในลกัษณะสะพานโคง้ 

เพื่อระบายรถ (ชุมชนนํ้าผดุ) 

- การสร้างลานกีฬาเดก็และเยาวชนของชุมชนสวนจนัทร์ – วดันิโครธ (บริเวณเน้ือท่ีใกลศู้นยบ์ริการ

สาธารณสุข 2) (ชุมชนสวนจนัทร์ – วดันิโครธ) 

- การติดตั้งไฟจราจรหนา้ร้านตน้นุ่น 4 แยกถนนพาดกนัตงั เน่ืองจากการจราจรติดขดัมาก (ชุมชน

บา้นหนองยวน) 
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- คูระบายนํ้าหลงัร้านไสวดีเซลมีปัญหามากนํ้าไม่ไหล (ชุมชนโป๊ะเซง้) 

- ตอ้งการเหลก็ปิดผาคูระบายนํ้า ซ่ึงของเก่าชาํรุด ประมาณ 12 ช้ิน บริเวณถนนศรีตรัง 1 ซอย 2 

(ชุมชนโป๊ะเซง้) 

- การติดตั้งเสาไฟฟ้าหลงัโรงเรียนสภาราชินี 

- การปรับปรุงภูมิทศัน์และตดัตน้ไมร้วมถึงแสงสวา่งรอบวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

- ใหมี้การลอกคลองปีละ 2-3 คร้ัง 

- ใหมี้การลา้งท่อและลอกคูระบายนํ้าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยเฉพาะถนนราชดาํเนิน ถนนกนัตงั 

และถนนท่ีมีการเอาไฟฟ้าลงใตดิ้น เน่ืองจากมีหินอยูใ่นคูระบายนํ้า ทาํใหก้ารระบายนํ้าไหลไดช้า้ 

(ชุมชนยา่นการคา้) 

- ใหมี้การติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณถนนท่ีมีการเอาสายไฟฟ้าลงใตดิ้นแลว้ 

- เสริมผวิถนนบริเวณหนา้ร้านขายหมวกกนัน็อค ตรงขา้มสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง (ชุมชน

ยา่นการคา้) 

- การก่อสร้างสะพานขา้มคลองหลงัสนามกีฬา (ชุมชนหลงัสนามกีฬา) 

- การก่อสร้างสนามเดก็เล่นใหก้บัเดก็และเยาวชน (ชุมชนควนขนุน) 

- การแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุบริเวณสามแยกโคกยงู (ควนขนุน) ควรขยายถนนใหก้วา้ง 

- การจดัทาํประปาชุมชนคลองนํ้าเจด็ (ชุมชนคลองนํ้าเจด็) 

- การก่อสร้างถนนยกระดบัขนาด 6X80 เมตร ซอย 6 ก่อนถึงสะพานวงัตอ (ชุมชนคลองนํ้าเจด็) 

- การทาํเกาะกลางถนนตรัง-ปะเหลียนจากสะพานวงัยาว-ส่ีแยกตน้สมอ (ชุมชนคลองนํ้าเจด็) 

- การติดตั้งสญัญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกโคกยงู ทางตรงจากควนขนัไปโคกหล่อ ทางแยกจาก

โคกยงูมาควนขนุน 

- การก่อสร้างถนนเลียบคลอง และการขดุลอกคลองใหน้ํ้ าไหลผา่นสะดวก (ชุมชนโคกยงู) 

- การวางคอนกรีตลงในคลองเพื่อใหเ้ป็นทางเขา้ออก (ระยะทางประมาณ 100 เมตร) จากบา้นเลขท่ี 

50/4 ไปออกถนนควนขนุน (ชุมชนโคกยงู) 

- การก่อสร้างถนนคอนกรีต (ระยะทางประมาณ 50 เมตร) จากบา้นเลขท่ี 32/4 มาออกถนนควนขนั 

และใหมี้การเปล่ียนเสาไฟฟ้าดว้ย เน่ืองจากชาํรุด 

- การติดตั้งสญัญาณไฟ แยกวเิศษกลุซอย 1 
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- ควรมีการตรวจปัสสาวะเดก็โรงเรียนในเขตเทศบาลเพ่ือหาสารเสพติด และควรมีการอบรมให้

ความรู้แก่เดก็และเยาวชนโดยเฉพาะในเร่ืองปัญหายาเสพติด และปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

รวมทั้งควรมีการอบรมผูป้กครองใหรู้้เท่าทนัเดก็ดว้ย 

- การติดป้ายสญัญาณจราจรในซอยวิเศษกลุ (ตรอกเก่า) เช่น ป้ายจราจรแสดงวา่เป็นทาง One way 

- การก่อสร้างท่ีทาํการชุมชน (ชุมชนตรอกปลา / ยา่นการคา้) 

- การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณสะพานคลองหว้ยยาง 

ด้านการจัดระเบียบสังคม / การรักษาความสะอาด / ส่ิงแวดล้อม 

- รถบริการเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครตรังยงัเขา้ไปเกบ็ขยะไม่ทัว่ถึงทุกซอย (ชุมชนท่ากลาง) 

- การจดัระเบียบการวางส่ิงกีดขวางบริเวณฟุตบาทถนน เช่น กระถางตน้ไม ้ซ่ึงทาํใหถ้นนแคบ 

รถยนตส์วนทางไม่สะดวก (ชุมชนท่ากลาง) 

- การใหค้วามรู้กบัผูท่ี้เล้ียงสตัวเ์ล้ียงภายในบา้น เช่น สุนขั นก ฯลฯ โดยตอ้งใหค้วามรู้ในการเล้ียงให้

ถูกวิธี การทาํความสะอาด และการไม่ส่งเสียงรบกวนต่อเพ่ือนบา้น เป็นตน้ (ชุมชนท่ากลาง / ชุมชน

ตรอกปลา) 

- การระบายรถใหอ้อกไปถนนเลียบทางรถไฟและซอย 9 (สกลุมอเตอร์) ในชัว่โมงเร่งด่วน (ชุมชนนํ้า

ผดุ) 

- การตดัแต่งตน้ไมบ้ริเวณถนนเลียบคลองหว้ยยางเพื่อความสะดวกในการเดินออกกาํลงักาย 

- การทาํความสะอาดท่อระบายนํ้าและพื้นท่ีในตลาดสดเทศบาลและตลาดสดท่ากลาง เน่ืองจากมีกล่ิน 

ไม่สะอาด และมีหนู 

- ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํ EM ball เพื่อใส่ลงในคลองหว้ยยาง เน่ืองจากเวลาฝนตกจะมีกล่ินมาก ซ่ึง

จะตอ้งจดักิจกรรมต่อเน่ืองปีละ 2 คร้ัง 

- การฉีดพน่สารกาํจดัยงุใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (ชุมชนหลงัควนหาญ) 

- การจดัสายตรวจในยามคํ่าคืน (ชุมชนหลงัควนหาญ) 

- การจดัการจราจรและท่ีจอดรถบริเวณหนา้โรงพยาบาลตรัง (ชุมชนหลงัควนหาญ) 

- การส่งเสริม หรือสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามปัญหาดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชนและนกัท่องเท่ียว เช่น การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด การจดัหาสญัญาณเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ท และการจดัหาเคร่ืองมือส่ือสาร ระบบการส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- การยา้ยเสาไฟฟ้าหนา้บา้นเลขท่ี 41/5 ถ.ควนขนุน (เบอร์ติดต่อ 084-840-0652) 
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- ขดุลอกคลองนํ้าเจด็จากสะพานทา้ยทุ่งถึงปากคลองนางนอ้ย (ชุมชนคลองนํ้าเจด็) 

- ทาํฝายแมว้จาํนวน 2 แห่ง คือ ใตส้ะพานวงัตอ กบับริเวณหวัเปลววดัคลองนํ้าเจด็ (ชุมชนคลองนํ้า

เจด็) 

- ยกระดบัคนัคลองจากสะพานวงัตอถึงปากคลองนางนอ้ยโดยถือระดบั +0 -0 จากสะพานวงัตอ 

(ชุมชนคลองนํ้าเจด็) 

- การตีเสน้จราจร ช่องจอดรถ เพื่อการจดัการจราจรบริเวณตลาดบา้นโพธ์ิและเป็นการป้องกนั

อุบติัเหตุ (ชุมชนบา้นโพธ์ิ) 

- โครงการจดัทาํแผนท่ีชุมชนทุกชุมชนของเทศบาลนครตรังเพื่อใหทุ้กคนในชุมชนไดน้าํแผนท่ี

ชุมชนมาใส่แผนงาน / โครงการใหช้ดัเจน ซ่ึงจะทาํใหทุ้กคนรู้ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีถูกตอ้ง และสามารถ

กระจายแผนงาน / โครงการทัว่ทุกชุมชนดว้ย 

- การจดัระเบียบการวางส่ิงกีดขวางทางเทา้บริเวณสามแยกพรศิริกลุ 

- การแกปั้ญหาการรุกลํ้าพื้นท่ีริมคลองและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ โดยทางเทศบาลกบัชุมชน

ร่วมมือกนัในการดูแลพื้นท่ีสาธารณะ โดยการสาํรวจพื้นท่ีทุกแห่งท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะใหเ้ทศบาล

จดัทาํขอบเขตท่ีชดัเจนและแจง้ใหชุ้มชนทราบและใหช่้วยกนัอนุรักษพ์ื้นท่ีของชุมชนดว้ย 

- การกาํหนดเวลาการเขา้ – ออกถนนซอยของรถบรรทุก 

- การจดัทาํโครงการเยาวชนตรังสรรคส์ร้างเมือง (เป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งเทศบาลนครตรัง

กบัสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัตรัง เป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นท่ีดา้นการวางผงัเมือง

ใหก้บัเยาวชนเพื่ออนาคตจะมีความเขา้ใจในทิศทางการพฒันาเมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง) 

- การส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนตระหนกัในหนา้ท่ีของตนเอง มีวินยัในการใชชี้วิตอยู่

ร่วมกนัในสงัคม 

- การปรับปรุงภูมิทศัน์ในแต่ละชุมชน การปลูกตน้ไม ้

- การดูและสงัคมใหค้รอบคลุมทั้ง 3 วยั ไดแ้ก่ กลุ่มเดก็/เยาวชน  กลุ่มผูใ้หญ่ และกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ด้านสังคม / การศึกษา / สาธารณสุข 

- การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชุมชนศรีตรัง เช่น ตูเ้กบ็เอกสาร ชั้นวางของใชใ้นชุมชน 

บอร์ดเขียนข่าวสารในชุมชน โตะ๊ประชุม เกา้อ้ีบุนวมโครงเหลก็ ฯลฯ (ชุมชนศรีตรัง) 

- การจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายใหก้บัเยาวชนในชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติด (ชุมชนศรีตรัง) 
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- โครงการสร้างความตระหนกัแก่เยาวชนในเร่ืองการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรในสถานศึกษา (วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีตรัง) 

- โครงการสร้างภูมิคุม้กนัแก่เยาวชนในการป้องกนัยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา (วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีตรัง) 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง) 

- โครงการใหค้วามรู้แก่ประชาชนในชุมชนในการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง (วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

ตรัง) 

- อยากใหมี้บุคลากรลงพ้ืนท่ีเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน (ชุมชนควนขนุน) 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

- การส่งเสริมการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชน 

- การบริหารจดัการพื้นท่ีของเทศบาลใหเ้กิดประโยชน์ต่อเดก็ เยาวชน และประชาชน ในการออก

กาํลงักายและเล่นกีฬา ตลอดจนการแกไ้ขสภาพปัญหาการใชบ้ริการพื้นท่ีในสนามกีฬาเทศบาลนคร

ตรัง เช่น สนามฟุตบอล การมีพื้นท่ีสาํหรับการป่ันจกัรยาน การมีสนามโบวล่ิ์ง เป็นตน้ 

- การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณขา้งสระวา่ยนํ้าและถนนทางเดินในบางช่วง 

- การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลสมัฤทธ์ิอุปนิสยัพอเพยีงภายใตค้วามร่วมมือของ

นกัเรียน ผูป้กครอง ครู ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สภาเดก็และเยาวชนเทศบาลนคร

ตรัง) 

- ตอ้งการใหมี้การแยกกลุ่มท่ีชดัเจนระหวา่งกลุ่มชุมชนและกลุ่มสตรี (ชุมชนบา้นโพธ์ิ) 

- การส่งเสริมกิจกรรมการออกกาํลงักายของชุมชนบา้นโพธ์ิ 

- การจดัระเบียบท่ีจอดรถบริเวณตลาดกองทุน และตลาดบา้นโพธ์ิ 

- การส่งเสริมการทาํกิจกรรมของแต่ละชุมชนมีนอ้ยมาก ไม่มีผูน้าํเสนอแผนงาน / กิจกรรมของชุมชน 

- การพฒันาดา้นสาธารณสุขมูลฐาน / การอนามยัของชุมชน   

- การแกไ้ขปัญหาฟาร์มเล้ียงหมู / การใหค้วามรู้เก่ียวกบัชาวบา้นในการทาํบ่อหมกัชีวภาพ 

- การส่งเสริมใหมี้ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ของชุมชน เช่น เม่ือมีคณะทศันศึกษาดูงานมาเยีย่ม

เทศบาลนครตรัง เป็นตน้ 
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ด้านศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

- การจดังานตรุษจีนควรจดัต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

- การประกวดธิดาเจา้แม่กวนอิม ใหป้ระกวดเฉพาะสตรีในจงัหวดัตรัง เพื่อช่วยใหเ้กิดความตระหนกั

ในการรักษาพรหมจรรย ์และลดปัญหาการสมรมก่อนวยัอนัควร 

 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

- ใหมี้การก่อสร้างหอกระจายข่าว / เสียงในแต่ละชุมชนเพื่อใหค้นไดรั้บรู้ข่าวสาร (ชุมชนควนขนุน / 

ชุมชนหลงัควนหาญ) 

- ตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบเร่ืองข่าวสารการทาํงาน / กิจกรรมของเทศบาล 

ชุมชน และกลุ่มสตรี รวมถึงการรายงานความคืบหนา้ใหป้ระชาชนทุกชุมชนไดรั้บทราบ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

- การติดตามและประเมินผลโครงการควรใหมี้การประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 
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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) 

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

        ทางการศึกษา 
 3.2  ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -งานกีฬาและนนัทนาการ 

  3.3 ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
  ศิลปะและวฒันธรรม 

        -งานกิจการศาสนา 
        -งานส่งเสริมประเพณี 

  
 -งานหอ้งสมุด 
พิพิธภณัฑแ์ละเครือข่าย 

  และนวตักรรมทางการศึกษา 
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
 3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

 -งานการศึกษานอกระบบ 

-งานพฒันาส่ือเทคโนโลยี 
และมาตรฐานหลกัสูตร    

 -งานโรงเรียน 
 -งานกิจการนกัเรียน 

 2.3 ฝ่ายวชิาการ 
       -งานส่งเสริมคุณภาพ 

และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   

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

 -งานการศึกษาปฐมวยั 

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

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

 งานรัฐพิธี 

กองสวสัดิการสังคม 
(นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 8) 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

งานสถานธนานุบาล 

รองปลดัเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล 7) 



 

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 

          - 
 

ส่วนการโยธา 
    
  1. ฝ่ายสาธารณูปโภค 

           -  งานสาธารณูปโภค 
           -  งานสวนสาธารณะ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
     

- งานธุรการ/งานสารบรรณ       
- งานเลขานุการผูบ้ริหาร 

           -  งานจดัสถานที่และการไฟฟ้า 
     2. ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
           - งานวศิวกรรมออกแบบจราจร 
     3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
           - งานกาํจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

งานควบคุมและตรวจสอบบาํบดันํ้าเสีย        

งานผงัเมือง 
          -  
          -  
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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 
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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 



 

โครสร้างกองสวสัดกิารสังคม 
 

 

ฝ่ายพฒันาชุมชน 
 

        -   งานพฒันาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 

     -  งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบ้ริหาร/งานรัฐพิธี 

ผู้อาํนวยการกองสวสัดกิารสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดกิารสังคม 8) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

     -  
     -  
  

งานสงัคมสงเคราะห์ 
งานสวสัดิการเดก็และเยาวชน
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งานตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 
 



 

28 

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.2554 ท่ีผา่นมา สามารถสรุปผลการดาํเนินงานจาํแนกเป็น

รายยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ    มีการพฒันาจดัการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ และ

สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้ งส้ิน 48 โครงการ  ใช้จ่าย

งบประมาณเป็นเงิน  13,300,512  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม เช่น  โครงการเครือข่ายสหวิทยาการ 

แห่งราชบัณฑิตตยสถานจังหวดัตรัง  โครงการจัดสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โครงการจัดตั้ งเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง  โครงการอบรม

กรรมการนกัเรียนในสังกดัเทศบาลนครตรัง โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง โครงการ

ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกบัวิทยาลยัการอาชีพตรัง โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาล 

นครตรังกับศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัตรัง โครงการจัดงานวนัรัฐพิธี 

โครงการพฒันากีฬามวยเทศบาลนครตรัง โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการจดัเทศกาล

แข่งขนัว่าวไทย โครงการนนัทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุโครงการจดักิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง โครงการ

อบรมใหค้วามรู้อคัคีภยัเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

2.  ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ  มีการพฒันาในดา้นการป้องกนั รักษา 

ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพอนามยัให้สมบูรณ์ปลอดภยัจากโรค  และพฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมี

ความสะอาด  ความปลอดโรค   มีโครงการท่ีดําเนินการทั้ ง ส้ิน  16 โครงการ   ใช้จ่ายงบประมาณ 

เป็นเงิน  12,922,901  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการ

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนาํ

โรค โครงการห่วงใยมารดาพฒันาทารก โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  โครงการอบรมการสุขาภิบาล 

โครงการศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  เป็นตน้ 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

มีการพฒันาดา้นการสร้างจิตสาํนึก เฝ้าระวงั บาํบดั และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม
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4.  ยทุธศาสตร์การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐาน มีการพฒันาส่งเสริมให้

มีการใช้ท่ีดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพท่ีมีอยู่  การก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ และพฒันาระบบการจดัการจราจร  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 22 โครงการ  ใช้จ่าย

งบประมาณเป็นเงิน  3,561,789  บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายนํ้ า 

ค.ส.ล.สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)์ โครงการขยายเขตการใช้นํ้ าประปาบริเวณ ซอย 9  

ห้วยยอด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎร์อุทิศ 3 ซอยแยกขา้งบา้นเลขท่ี 76/6 76/11 (ร้านเขียด

มอเตอร์) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนวิเศษกุล ขา้งบา้นเลขท่ี 176/6 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทกัษ ์ซอย 8 หนา้บา้นเลขท่ี 41/15 ถึงถนนเพลินพิทกัษ ์ซอย 10 โครงการจดัการ

จราจร โครงการตีเส้นจราจรถนนขนานทางรถไฟ (ถนนท่ากลางถึงหลงัสวนสาธารณะสมเด็จพระศรี

นครินทร์ 95) เป็นตน้  

5.  ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนตามระบบประชาธิปไตย และการรักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของ

ชุมชน  มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 13 โครงการ  ใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน  1,448,523  บาท  ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง    โครงการจดัทาํรายงานประจาํปี  

โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครตรัง “นางฟ้าสาร” โครงการแผนแม่บทชุมชน

พึ่งตนเอง  โครงการจดัระบบ สร้างระเบียบนครตรัง ร่วมพลงัดว้ยมือเรา เป็นตน้ 

6.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการพฒันาการ

อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการ

ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 14 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  

7,504,600  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น โครงการอนุรักษสื์บสานเอกลกัษณ์ จารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 
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7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร มีการพฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากร

ของหน่วยงาน ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ถานท่ีปฏิบติังานและสถานท่ีชุมชน ปรับปรุงและพฒันา

ระบบสารสนเทศ ปรับปรุงและพฒันาการจดัเก็บรายได ้และพฒันาความเป็นเลิศการเมือง การบริหาร และ

ยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร มีโครงการท่ีดาํเนินการทั้งส้ิน 32 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  

7,613,249  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศกัยภาพบุคลากร  โครงการ

ประชุมเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและการพดูใน

โอกาสต่าง ๆ  โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัเทศบาลนครตรัง โครงการ

จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 

(วดัควนขนั) โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการทางภาษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) โครงการรางวลั

นํ้าใจมอบใหแ้ก่ผูช้าํระภาษี เป็นตน้ 

 8.  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชนมีการพฒันาการสงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริม

สนบัสนุนชีวิตท่ีมีคุณค่า เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

แก่ประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อยกระดบัรายได ้มีโครงการท่ี

ดาํเนินการทั้งส้ิน 11 โครงการ  ใชจ่้ายงบประมาณเป็นเงิน  3,901,786  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น 

โครงการสงเคราะห์ผูท่ี้สังคมควรช่วยเหลือเก้ือกูล  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในชุมชน  

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ  โครงการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์  โครงการอบรมตา้นยาเสพติดส่ีมุม

เมือง  โครงการกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินตา้นยาเสพติด  โครงการชุมชนสัมพนัธ์  โครงการจดัเก็บ

ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานของชมรมผูสู้งอายุเทศบาลนครตรัง  

เป็นตน้ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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ส่วนที ่ 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 

 

 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 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

เรียบร้อยเพื่อมุ่งไปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

4. ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของประชาชน 

5. ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 
 

4.3  ค่านิยม 

“บริการสาธารณะดี  มีหลกัธรรมาภิบาล  ทาํงานเป็นทีม” 
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4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

 1.  ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีมี่คุณภาพ 

 แนวทางการพฒันา 

1.1 พฒันาการจดัการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้มาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 

1.5 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

 

 2.  ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขทีมี่คุณภาพ 

 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 



37 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 แนวทางการพฒันา 

 5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความมัน่คง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 แนวทางการพฒันา 

 6.1 อนุรักษ ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
 

 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

 แนวทางการพฒันา 

7.1 พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

7.2 ปรับปรุง  พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ถานท่ีปฏิบติังานและสถานท่ีชุมชน 

7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 

7.4 ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได ้

7.5 พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร 
 

 8. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

 แนวทางการพฒันา 

 8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวิตท่ีมีคุณค่า 

8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน  ครอบครัว   ชุมชน  และสงัคม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียง 

8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแก่ 

      ประชาชน 

8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อยกระดบัรายได ้

 



�
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4.5  กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัตรัง (พ.ศ.2556 - 2558) 

 

วสิัยทศัน์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 

 

“เป็นองค์กรหลกัในการประสานพฒันาท้องถิ่น 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

สืบสานภูมิปัญญา 

สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง (พ.ศ.2556 – 2558) 

                โดยจดัลาํดบัความสาํคญัตามยทุธศาสตร์ดงันี้ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองคร์วม 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยูด่ีมีสุขของทอ้งถิ่น 



�

39 

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 
 

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 ปรับปรุงท่อระบายนํ้า 

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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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติและ

ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

1.3 พฒันาและจัดหาแหล่งนํา้  เพือ่อุปโภคบริโภค 

 

 

1.4 พฒันาระบบขนส่ง 

 

1.5 พฒันางานวางผงัเมือง 

       ฯลฯ  

2.1  ส่งเสริมการจัดการสวสัดิการและนันทนาการ 

1.3.1   ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 

1.3.2   ขดุลอกแหล่งนํ้า   

           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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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 
 

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 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 พฒันาศักยภาพบุคลากร 

 

 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเกบ็ข้อมูล   

การวจิัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพนัธ์ 

2.6 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุก
ระดับ 

 

 

 

 
 

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 จดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นวิชาการ  การเรียนรู้และเทคโนโลยสีาขา

ต่าง ๆ 

2.7.2 จดัเกบ็รวบรวมเอกสารที่สาํคญัของจงัหวดั ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง  

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมี  

     ส่วนร่วมของประชาชน 

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ส่งเสริมระบบป้องกนัและบรรเทาสาธรณภัย 

 

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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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3   พฒันาระบบบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

       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 จดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลและความรู้ใหแ้ก่ประชาชน 

          ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ 

การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ  

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

4.2 เฝ้าระวงัและฟื้นฟูธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

4.3 บําบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

4.4  จัดระบบบําบัดนํา้เสีย 

4.1.1 สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.1.2 ส่งเสริมปลูกป่าที่สาธารณะหรือสองขา้งทาง 

4.1.3 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกใหแ้ก่ประชาชน 

              ฯลฯ 

4.2.1 ก่อสร้างพนงัป้องกนัเขตตลิ่ง 

4.2.2 ขดุลอกลาํคลอง  แม่นํ้า    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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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 บําบัดและจัดการขยะ   

 

 

4.6 ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่ง

ท่องเทีย่ว 

 

 

4.7 เพิม่ศักยภาพการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

ให้เป็นมารีน่าแห่งอนัดามัน 

ฯลฯ 

 

 

 

4.8 การส่งเสริมความรู้ประเพณ ี และ

วฒันธรรมท้องถิ่นสู่ชาวต่างชาติ  ทีม่ีอยู่

ในจังหวดัตรัง 

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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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา ประเภทโครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอนุรักษ์และ

ส่งเสริมประเพณ ีวฒันธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกนิอยู่ดีมีสุข

ของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ส่งเสริมศาสนาศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณภีูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 

 

 

 

6.1 สนับสนุนและส่งเสริมเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบัเกษตรกรรายย่อยในภาค

การเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

6.2 พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน 

ฯลฯ 

 

 

5.1.1 ก่อสร้างศูนยบ์ริหารกิจการศาสนา  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 จดัตั้งศูนยส์าธิตการตลาด และศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อ

การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัตรัง 
 

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 ส่งเสริมการจดัตั้งเคาน์เตอร์บริการของรัฐ 

6.3.2 จดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

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  อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยัง่ยนื 

 2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการบริการจดัการใหไ้ดม้าตรฐานสากลและ

มีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 3. พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดสมดุล 

 4. คุม้ครอง  ป้องกนั  และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้ไดรั้บความเป็นธรรม

ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง 

 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผสมผสานระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมใหมี้คุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การพฒันาการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน 

ยุทธศาสตร์ที ่2: การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการจดัการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่3: การส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมใหมี้คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4: การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาการผลติภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลติภัณฑ์ชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. เพิ่มจาํนวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีทาํการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 

 2. พฒันาคุณภาพสินคา้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชน 
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กลยุทธ์การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. พฒันาขีดความสามารถ เสริมศกัยภาพของเกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และผูป้ระกอบการเพ่ือเป็น
แนวทางการพฒันา เนน้ท่ีการเพิ่มขีดสมรรถนะและความสามารถท่ีจาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งเพื่อการผลิตสินคา้เกษตร และการผลิตสินคา้เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
 2. สนับสนุนและพฒันาการแปรรูปสินคา้เกษตรสู่การเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพตรงกับความตอ้งการของตลาด โดยการผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3. พฒันาสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน GAP และมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดบัสินคา้เกษตร
สูงสากล ซ่ึงถือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความยอมรับใหก้บัสินคา้เกษตรของไทย 
 4. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการตลาด ให้แก่เกษตรกรผูป้ระกอบการ รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิต
เพื่อให้สามารถพฒันาช่องทางการจัดจาํหน่ายและจัดหาตลาดในการกระจายสินคา้ท่ีผลิตได้อย่างกวา้งขวา้ง
เหมาะสม 
 5. ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ-ทอ้งถ่ิน-ประชาชน ในการพฒันาเครือข่ายผูผ้ลิตเพื่อสร้างความ
เขม้แขง็และการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกนั 
 6. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ การพฒันาเครือข่ายของผูผ้ลิตดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พฒันาระบบโลจิสติกส์ ให้มีการเช่ือมโยงระหว่างการขนส่งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ 
เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อการขนส่งสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชน รวมถึงการขนส่งวตัถุดิบ
เพื่อการผลิต ทั้งภายในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศและต่าง ประเทศเพ่ือรองรับสินคา้
เกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมในตลาดเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบั 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีไดม้าตรฐาน 

 2. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
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 3. มีการวิจยัพฒันาระบบนิเวศน์ พื้นท่ีแหล่งนํ้าและแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม 

 4. มีการวางแผนและจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

กลยุทธ์การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  ความปลอดภยัและการพึ่งพาตนเองดา้นพลงังาน 

 2. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟเูอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 3. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รเอกชนในการจดัการท่องเท่ียว 

 4. กาํหนดให้มีงานเทศกาลดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์างดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

อยา่งต่อเน่ือง 

 5. พฒันาสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

 6. จดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

 7. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน ร่วมกบั ทอ้งถ่ิน วิจยัและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

 8. ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนและทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเกษตรอย่างย ัง่ยืน

และจดัทาํผงัเมืองใหค้รบทุกพื้นท่ี 

 9. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ระบบการป้องกนัและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและริมแม่นํ้า ลาํคลอง 

 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันจดัการทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

ทุกระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 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

ขยายขีดความสามารถตลอดถึงศกัยภาพของคนในสังคม เพื่อความมัน่คงในการดาํรงชีวิตและการอยูร่่วมกนั

อย่างสันติเก้ือกูล ระหว่างชุมชน สังคม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานทั้งจากระบบการศึกษาใน

ปัจจุบนั ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กลยุทธ์การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขอนามยัท่ีดี โดยมีทั้งมาตรการป้องกนัและรักษาโรคภยั 

 2. ให้การดูแลผูด้อ้ยโอกาสในหมู่บา้น/ชุมชน ในดา้นการสงเคราะห์และดา้นการจดัสวสัดิการ

สงัคมตามสมควร 

 3. ส่งเสริมและดูแลแรงงานในทุก ๆ ดา้น ตั้งแต่การมีงานทาํ ความปลอดภยั สวสัดิการ และการ

พฒันาทกัษะอาชีพ และการประกนัสงัคม 

 4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทางสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ินและภาค

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างใหชุ้มชนและสงัคมมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลงังานทดแทนเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองด้าน

พลงังาน 

 6. พฒันาชุมชน/หมู่บา้นให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภัยและมีระบบป้องกันบรรเทา- 

สาธารณภยัท่ีเหมาะสม 

 7. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานองคค์วามรู้

สมยัใหม่ 

 8. พฒันาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน สินคา้พื้นเมืองให้สามารถถ่ายทอดเป็นองคค์วามรู้ของชุมชนและกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี

ย ัง่ยนื 

 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวยัเรียน นอกวยัเรียน ไดมี้การศึกษาเรียนรู้เต็มพื้นท่ี 

โดยเนน้คุณภาพ คุณธรรม และจิตสาํนึกความเป็นไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. หน่วยงานและองคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานและองคก์ร 

 3. การบริหารจดัการของส่วนราชการและภาคประชาชนมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 

 1. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองคก์รเพื่อเขา้สู่การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

 2. ประกาศรับรองผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์รท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐระดบัจงัหวดั 

 3. พฒันาศูนยบ์ริการร่วม 

 4. พฒันาระบบบริการขอ้มูลข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน 

 5. สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนพฒันาจงัหวดัตรัง 

 6. ส่งเสริมประชาคมการเรียนรู้และการส่ือสารสาธารณะ 

 7. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน 

 8. ประสานความร่วมมือเพ่ือแกปั้ญหาความขดัแยง้เชิงพื้นท่ี 

4.7 ยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ 

วสัิยทศัน์ 

 “ยกระดบัคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานของการใหบ้ริการท่ีประทบัใจทุกระดบั” 

ยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การบริการประชาชนขา้งต้น อาํเภอเมืองตรังได้กาํหนดยุทธศาสตร์การ

ปรับปรุงแกไ้ขบริการไว ้ ดงัน้ี 

 1. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

 2. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงระบบงาน 

 3. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงพฤติกรรมขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน 
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4.8 นโยบายการพฒันาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

 คาํแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทยั) แถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 
 

 ด้านที ่1.ด้านเศรษฐกจิ สังคม และการท่องเทีย่ว 

  สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ เพิ่มสวสัดิการ ภายใตแ้นวคิด “เทศบาลนครตรัง เป็นศูนยก์ลางใน

การพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัตรัง” 

   ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยยดึแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือหอ้งรับแขกของจงัหวดัตรัง” 

   สร้างแหล่งท่องเท่ียว พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า สวนสตัว ์

   “อาหารตรัง ดงัทัว่โลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและผูป้ระกอบการอาหารตรัง เขา้สู่ตลาด 

ทัว่ประเทศและมีช่ือเสียงระดบัโลก 

   รถรางลากจูงเพื่อการท่องเท่ียว นัง่รถชมเมือง แลตรัง เล่าเร่ืองเมืองตรัง 

   ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค ภายใตแ้นวคิด “ทุกศาสนาสอนใหเ้ป็น

คนดี” 

   จดักิจกรรมประเพณีอยา่งเขา้ใจ เขา้ถึง และรู้จริง โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ป้ายบอกเสน้ทางและแผนท่ี สถานท่ีสาํคญั รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีชดัเจนในจงัหวดัตรัง 

   หนงัสือแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ผูป้ระกอบการพร้อมแผนท่ีท่องเท่ียว 

   ขยายถนนหลงัอนุสาวรียเ์ป็น 2 ช่องทางจากถนนพทัลุงเล้ียวขวาได ้เพื่อความปลอดภยัและ

ความสะดวกในการลงจากรถของนกัท่องเท่ียวซ่ึงมาสกัการะพระยารัษฎานุประดิษฐ ์

   “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” สร้างจงัหวดัตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของ

ยางพาราดว้ยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผนืป่ามรดกโลก” 

   ปรับปรุงสนามชนโคให้มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศ 

   พฒันาปรับปรุงสระกะพงัสุรินทร์ ตามบริบทของชุมชน เพื่อใหฟ้ื้นกลบัมา เป็นสัญลกัษณ์ของ

จงัหวดัตรัง เป็นสถานท่ีสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนดงัในอดีต รวมทั้งการจดัสร้างสวนสัตว ์และ

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ 
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   จดัทาํบนัทึกความเขา้ใจ MOU เป็นบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งเทศบาลนครตรังกบัสถาบนัการเงิน

ของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้ผูมี้รายไดน้อ้ยกูล้งทุนไปประกอบ

อาชีพ ในอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพื่อหารายได ้จดัเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหก้บัสถานธนานุบาล 

   ส่งเสริมธุรกิจการคา้ส่ง การคา้ยอ่ยในเทศบาลนครตรัง โดยไม่อนุญาตใหค้าราวานสินคา้มาจดั

งานตลอดเวลาเหมือนท่ีผา่นมา 

   จดัตั้งชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จดัให้มีบณัฑิตชุมชนเป็นท่ีปรึกษา เป็นพี่เล้ียงให้กบั

ชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างงานให้กบัผูจ้บการศึกษาไดมี้งานทาํในเขตเทศบาล และเป็นการช่วยเหลือชุมชนใน

ดา้นธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยไดค่้าตอบแทนตามวฒิุการศึกษา 

   จดัใหมี้ศูนยเ์ยาวชนข้ึนมารองรับ สนบัสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์

และทนัสมยัเขา้ใจสงัคมกา้วไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 

   ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี โดยสร้างเครือข่ายองคก์รสตรี เพื่อการพฒันาอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชน 

   จดัหาท่ีดินสร้างบา้นเอ้ืออาทร สาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยไดมี้โอกาสมีบา้นเป็นของตนเองในการ

เช่าซ้ือ ผ่อนส่งตามเกณฑ์รายได ้ตลอดจนจดัให้มีการกู้เงินเพื่อพฒันาท่ีอยู่อาศยัสําหรับผูท่ี้มีบา้นอยู่แลว้ 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

 ด้านที ่2 ด้านการเมืองการบริหาร 

  บริหารโดยยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี อาศยัหลกัธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวิสยัทศัน์ เป็นธรรม 

   ยดึมัน่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นองคพ์ระประมุข 

   ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบ 

ทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ จดัให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือนเพื่อรายงาน 

ผลการปฏิบติังาน และเพื่อเปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนทุกแขนงและพ่ีนอ้งประชาชนไดต้รวจสอบ 

   ยึดมัน่ในหลกัการกระจายอาํนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนยก์ลาง 

สร้างเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแผนความตอ้งการของชุมชน นาํมา

เป็นแกนในการดาํเนินการจดัทาํแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การพฒันาไม่

กระจุกในบางพื้นท่ี โดยทาํใหก้ารพฒันากระจายครอบคลุมทัว่พื้นท่ีนครตรัง ในตรอกซอกซอย 
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   ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหาร

งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม่เบียดเบียน สนบัสนุน ส่งเสริม และให้ความเป็น

ธรรม 

   สนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรีท่ีมา

จากการเลือกตั้งโดยตรง มิใหเ้ป็นสภาตรายาง เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม่ว่า

เร่ืองนั้นจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง ภายใตจิ้ตสํานึก มีความ

รับผิดชอบต่อการทาํหน้าท่ีในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนครตรังและพี่นอ้งประชาชน 

   ประสานหน่วยงานระดบัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องคก์ารเอกชน 

เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของ 

นครตรัง อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเคร่ืองบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 

และการขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด 

รวดเร็ว ปลอดภยัและตูโ้ดยสานท่ีทนัสมยั ถนนทางเขา้ออกเมืองให้มีป้ายบอกทางท่ีชดัเจน สะดวก สว่าง 

สะอาดและปลอดภยั เป็นตน้ 

   เน้นการส่งเสริมและพฒันาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ จดัให้มีสถานีดบัเพลิง 4 มุมเมือง มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ตลอดจนดา้นความรู้ ความสามารถ 

เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

   จดัใหมี้ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์และสายด่วนนครตรังอยา่งเป็นระบบเพ่ือแจง้เหตุท่ีประชาชน

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 

   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและลูกจา้ง รักษาวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร สร้างขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
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 ด้านที ่3 ด้านการศึกษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สร้างความเป็นเลิศทาง

การศึกษา 

   สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครตรัง แต่ละโรงเรียนตอ้งใหเ้ป็น

เลิศทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

   ใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน ทางดา้นกีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม 

   จดัสรรงบประมาณ ให้อยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของแต่ละโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเพ่ือ

การพฒันาผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล จนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) อยา่งมีคุณภาพ 

   จดัให้มีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ท่ีมีรายไดน้้อย แต่เรียนดี ไดมี้โอกาส

เรียนต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน 

   ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพื่อเพิ่มทกัษะชีวิตให้กับผูเ้รียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้และ 

การประกอบอาชีพ 

   ส่งเสริมใหมี้หอ้งเรียนอจัฉริยภาพในแต่ละโรงเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแข่งขนัอยา่งเตม็

ศกัยภาพ 

   จดัให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ดงั เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนในนครตรัง ภายใต้

แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลยั” 

   บริการ WI-FI ทัว่เขตเทศบาลนครตรัง 

   จดัใหมี้คอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ใหก้บัทางโรงเรียนในสงักดัเทศบาล เพื่อใหน้กัเรียน

ยืมใช้ เพื่อค้นคว้าข้อมูล  จัดทํารายงาน  ตามโครงการห้องสมุดประจําบ้าน  ตามความจําเป็น  และ 

ตามหลกัเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด 

   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เปิดการ

ฝึกอบรม ฝึกทกัษะ ศึกษาต่อ จดัทาํผลงานเพ่ือเพิ่มวิทยะฐานะ เพื่อมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจน 

สวสัดิภาพในดา้นขวญัและกาํลงัใจ อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
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   จดัใหมี้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารไวร้องรับการเปิดประตูสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการท่องเท่ียว 

   พฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน ใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กในทุก ๆ ดา้น ในการ

เขา้เรียนในระดบัปฐมวยั และแบ่งเบาภาระผูป้กครองในการเล้ียงดู จะไดมี้เวลาในการประกอบอาชีพ ต่อยอด

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สู่อนุบาลในฝัน Mini English และ Mini Program 

   ส่งเสริมการจดักิจกรรมของทุกศาสนา ดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใตแ้นวคิด 

ทุกศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี และจดัใหมี้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เดก็และประชาชน 
 

 ด้านที ่4 ด้านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

  พฒันาทอ้งถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภยั มีการ

บริการดา้นสาธารณสุขอยา่งบูรณาการครบวงจร เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   นาํถงัขยะท่ีสวยงามกลบัมาใหชุ้มชน เพื่อความสะอาด น่าอยู ่และส่งเสริมการท่องเท่ียว จดัการ

ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม่ทาํลาย

ทศันียภาพ ทั้งน้ีโดยมุ่งลดจาํนวนขยะ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลกบัจาํนวนถงัขยะไม่ใหมี้มากจนเกินความจาํเป็น 

   สร้างปอดใหค้นนครตรัง โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน 

   “นครหลวงแห่งการท่องเท่ียว” พฒันาส่ิงแวดลอ้มมุ่งสู่นครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการ

ท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เมืองแห่งคลองสวยนํ้ าใส เช่น คลองนํ้ าเจด็ คลองหว้ยยาง 

เป็นตน้ 

   รณรงคป์ลูกตน้ศรีตรัง สร้างเมืองตรังให้ดงัไปทัว่ไทย ดงัไปไกลทัว่โลก ดว้ยงาน “เทศกาล

ศรีตรังบานสืบสานวฒันธรรม” 

   ศูนยค์วามปลอดภยัมีกลอ้ง CCTV ทัว่ทุกจุดเพื่อความปลอดภยัของชุมชน 

   ผูช่้วยเจา้พนกังานตาํรวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชัว่โมง 

   รถกูภ้ยั รถตรวจการ รถเคล่ือนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชัว่โมง 

   สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 

ชัว่โมง 

   ฝึกซอ้มป้องกนัสาธารณภยัทุก 3 เดือน เพื่อใหก้าํลงัพลพร้อมปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา 
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   ดาํเนินการโครงการบา้นสุขภาพ “โรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ใชบ้า้นผูป่้วยเป็นสถานพยาบาล 

ในการบาํบดั พกัฟ้ืน จัดเตียงผูป่้วย วีลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย  ์ให้ผูมี้รายได้น้อยยืมใช้ จัดหมอ 

พยาบาล อสม. ไปตรวจเยีย่ม ตามความจาํเป็น แบ่งเบาความแออดัโรงพยาบาลศูนยต์รัง อาํนวยความสะดวก

แก่ผูป่้วย ผูดู้แลไม่ตอ้งเสียเวลาเสียโอกาสในการทาํงาน สามารถดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ 

สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว จดัใหมี้แพทยป์ระจาํในศูนยบ์ริการสาธารณสุข เพื่อบริการดา้นการตรวจ

รักษาพยาบาล เน้นดา้นเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อมัพฤกษ์ อมัพาตโรคความดนัโลหิต เบาหวาน เพื่อ

อาํนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่พี่น้องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดบัศูนยบ์ริการสาธารณสุขเป็น

โรงพยาบาล หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 

   จัดให้มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการตรวจ

รักษาพยาบาล 

   จดัให้มีรถฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – ส่งผูป่้วย กรณีรับตวัจากท่ีอยูอ่าศยั

มายงัสถานพยาบาล และส่งกลบับา้น ตลอดจนการส่งต่อกรณีตอ้งเขา้รับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลศูนยต์รัง 

และสถานพยาบาลใกลเ้คียงอ่ืน ๆ 

   จดัใหมี้โครงการเฝ้าระวงัสุขภาพ ภายใตแ้นวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถว้นหนา้” โดยตรวจ

สุขภาพฟรีทุกปี สาํหรับผูมี้อาย ุ40 ปีข้ึนไป อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาสุขภาพท่ีตน้เหตุ ลด

งบประมาณท่ีสูญเสียไปกบัการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 

   ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย่างสมํ่าเสมอ ถูกหลกัอนามยัเพื่อ

ไม่ให้เกิดกล่ินเหม็น และกาํจดัสัตวท่ี์เป็นพาหนะนาํโรคทุกชนิด รวมทั้งให้มีการระบายถ่ายเทอากาศท่ีดี มี

แสงสวา่งท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจดัการจราจรใหมี้ความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

   เงินอุดหนุนเบ้ียยงัชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา รวมทั้งจดัสรรเงินสาํรองจ่าย เป็นเงินยืม

ทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนไม่ไดรั้บตามกาํหนดหรือล่าชา้ 

   ใหก้ารสงเคราะห์ผูทุ้กขย์าก คนชรา คนพิการ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เก่ียวกบัส่ิงของอุปโภค 

บริโภค และนาํส่งตวัไปยงัสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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 ด้านที ่5 ด้านกฬีาและนันทนาการ 

  ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเดก็และเยาวชน เพื่อใหบ้ริการแก่

เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใตแ้นวคิด “นครตรัง

เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วฒันธรรม และประเพณี” 

   สนบัสนุนเยาวชนในนครตรัง ให้สนใจกีฬา จดัให้มีการฝึกอบรมและแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อใหน้กักีฬานครตรังสู่ทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดบันกักีฬาจงัหวดัตรังใหมี้ช่ือเสียง 

   ปรับปรุงและจดัสร้างสนามฟุตบอลท่ีทนัสมยัและมาตรฐานเพิ่มข้ึนอีก 2 สนาม เพ่ือบริการท่ี

เท่าเทียม 

   สนับสนุนให้มีการจดัการประกวดและแข่งขนักีฬาในทวัร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติและ

ระดบัโลกในเทศบาลนครตรัง 

   จดัให้มีศูนยกี์ฬาในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้สนามกีฬาอย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬา

และสถานท่ีออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอ 

   บริการดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อดูแลสวสัดิภาพและสุขภาพของนกักีฬา 

   บริการศูนยฟิ์ตเนสกลางแจง้ Fitness ศูนยเ์สริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นท่ีรวม 

ของอุปกรณ์สาํหรับการออกกาํลงักายท่ีมีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 

ตามความตอ้งการของชุมชน 

   จดัให้มีศูนยฝึ์กกีฬา ท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ โดยใชผู้ฝึ้กสอน นกักีฬาระดบัชาติ 

อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเกต็บอลคลบั เป็นตน้ 

   จดัให้มีลานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ลานวฒันธรรม ลานศิลป์  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 

และบนถนนคนเดิน พร้อมทั้งขยายพ้ืนท่ีถนนคนเดินเพื่อรองรับกิจกรรมสนัทนาการ โดยมิใหมี้ผลกระทบกบั

การจราจร 
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 ด้านที ่6 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพฒันาเมือง 

  พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์ ให้มีความน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน มีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการกระจายทัว่ถึง ครอบคลุม ประชาชนไดรั้บความสะดวก มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

   ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ คูระบายนํ้ า ทั้งระบบให้ครอบคลุมพื้นท่ีนครตรัง ให้ทัว่ถึง

ไดม้าตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 

   ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตวั กาํหนดเคร่ืองหมายจราจร มีป้ายแนะนาํการเดินทาง 

ป้ายสถานท่ี อาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและผูม้าเยอืน 

   ขยายพื้นท่ีผวิถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภยั อาํนวยความสะดวก สาํหรับ

นกัท่องเท่ียวและประชาชนในการเดินทางและเยีย่มชม สถานท่ีสาํคญัและแหล่งท่องเท่ียวในนครตรัง 

   ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง และขยายเขตระบบประปา อยา่งทัว่ถึง 

   ดาํเนินการขุดลอกคลองสายหลกั พร้อมทั้งลอกคูระบายนํ้ าทุกสาย เพื่อให้การระบายนํ้ าเต็ม

ประสิทธิภาพ เป็นการป้องกนันํ้าท่วม ลดมลภาวะ โดยการเช่ือมต่อกบัระบบนํ้าเสียอยา่งครอบคลุม 

 

 

 



จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ 52 56,597,000             49 55,636,000          49 55,686,000          150 167,919,000           

2. ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขทีม่คีุณภาพ 15 25,678,000             15 25,678,000          15 25,678,000          45 77,034,000             

3  ์ ั ิ่ ้ ั ์ ั ิ ่ 11             247 650 000 15          195 080 000 5          146 600 000 31             589 330 000

เทศบาลนครตรัง

รวม 3 ปี

ส่วนที ่5

ยุทธศาสตร์

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

3. ยุทธศาสตรการพฒนาสงแวดลอมอนุรกษทรพยากรธรรมชาตควบคู

การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

11             247,650,000 15          195,080,000 5          146,600,000 31             589,330,000

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 19 47,970,000             29 493,718,500        6 19,771,000          54 561,459,500           

5. ยุทธศาสตร์การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 13 3,720,000               13 3,720,000            13 3,720,000            39 11,160,000             

6. ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น

13 10,835,000             13 10,835,000          13 10,835,000          39 32,505,000             

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 38 372,973,870           30 52,526,000          16 236,884,000        84 662,383,870           

8. ยุทธศาสตร์อยู่ดมีสีุขของประชาชน 28 191,448,900           24 56,098,900          24 56,098,900          76 303,646,700           

รวม 189 956,872,770 188 893,292,400 141 555,272,900 518 2,405,438,070
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เทศบาลนครตรัง

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ

    1.1 พฒันาจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัใหม้ีมาตรฐาน

23 41,550,000 22 40,864,000 22 40,864,000 67 123,278,000

    1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 0 -                          0 -                       0                           -   0 0

    1.3 ส่งเสริมคณธรรม จริยธรรมและรําลึกเชิดชปชนียบคคล 8 1,960,000 8 1,960,000 8 1,960,000 24 5,880,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ปี

    1.3 สงเสรมคุณธรรม จรยธรรมและราลกเชดชูปูชนยบุคคล 8 1,960,000 8 1,960,000 8 1,960,000 24 5,880,000

    1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 11 7,362,000 10 7,062,000 10 7,062,000 31 21,486,000

    1.5 สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 10 5,725,000 9 5,750,000 9 5,800,000 28 17,275,000

รวม 52 56,597,000             49            55,636,000 49 55,686,000          150 167,919,000           

2. ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขทีม่รีะดบัคุณภาพ

    2.1 ป้องกนั รักษา ฟื้นฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์

ปลอดภยัจากโรค

13 25,208,000             13            25,208,000 13            25,208,000 39 75,624,000             

    2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 2 470,000                  2                 470,000 2                 470,000 6 1,410,000               

รวม 15 25,678,000             15            25,678,000 15 25,678,000          45 77,034,000             

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่

   การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

    3.1 สร้างจิตสาํนึก เฝ้าระวงั บาํบดั และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 4 11,400,000 5 16,100,000 4 146,050,000 13 173,550,000

    3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 2 1,750,000 1 550,000 1 550,000 4 2,850,000

    3 3 เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรง และพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 5 234 500 000 9 178 430 000 0                              14 412 930 000
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เทศบาลนครตรัง

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

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

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมอืง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน

    4.1 ส่งเสริมใหม้ีการใชท้ี่ดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพที่มีอยู่ 2                 5,700,000 0                           -   0                             - 2 5,700,000

    4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 14 29,870,000 28          492,718,500 5 18,771,000 47 541,359,500

    4 3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 3 12 400 000 1              1 000 000 1              1 000 000 5 14 400 000

ยุทธศาสตร์

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ปี

    4.3 พฒนาระบบการจดการจราจร 3 12,400,000 1              1,000,000 1              1,000,000 5 14,400,000

รวม 19 47,970,000             29 493,718,500        6 19,771,000          54 561,459,500           

5. ยุทธศาสตร์การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน

    5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 11 3,070,000 11 3,070,000 11 3,070,000 33 9,210,000

    5.2 รักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของชุมชน 2 650,000 2 650,000 2 650,000 6 1,950,000

รวม 13 3,720,000               13 3,720,000            13 3,720,000            39 11,160,000             

6. ยุทธศาสตร์การศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารืตประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่น

    6.1 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

9 9,835,000 9 9,835,000 9 9,835,000 27 29,505,000

    6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 4 1,000,000 4 1,000,000 4 1,000,000 12 3,000,000

รวม 13 10,835,000             13 10,835,000          13 10,835,000          39 32,505,000             
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เทศบาลนครตรัง

บัญชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

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

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร

    7.1  พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 6 5,914,000 6 5,914,000 6 5,914,000 18 17,742,000

    7.2  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใชส้ถานที่ปฏิบตัิงานและสถานที่ชุมชน 23 341,325,870 17 24,174,000 3 208,530,000 43 574,029,870

    7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 2                 3,014,000 1            218,000.00 1            220,000.00 4 3,452,000

    7 4  ปรับปรงและพฒันาการจดัเก็บรายได้ 1 500 000 0                           -   0                           -   1 500 000

ยุทธศาสตร์

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ปี

    7.4  ปรบปรุงและพฒนาการจดเกบรายได 1 500,000 0                           -   0                           -   1 500,000

    7.5  พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการ

องคก์ร

6 22,220,000 6 22,220,000 6 22,220,000 18 66,660,000

รวม 38 372,973,870           30 52,526,000          16 236,884,000        84 662,383,870           

8. ยุทธศาสตร์อยู่ดมีสีุขของประชาชน

    8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวติที่มีคุณค่า 11 51,409,000 11 51,409,000 11 51,409,000 33 154,227,000

    8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคม ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13 4,289,900 12 4,189,900 12 4,189,900 37 12,669,700

    8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยส์ินแก่ประชาชน

2             135,150,000 0                             - 0                             - 2             135,150,000

    8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑช์ุมชนเพื่อยกระดบัรายได้ 2 600,000 1 500,000 1 500,000 4 1,600,000

รวม 28 191,448,900           24 56,098,900          24 56,098,900          76 303,646,700           

รวมทั้งสิ้น 189 956,872,770           188 893,292,400        141 555,272,900        518 2,405,438,070        
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจดั

นิทรรศการวิชาการ

ของโรงเรียนและ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ในสังกดัเทศบาล- 

นครตรัง 

-ใหค้รูนกัเรียนไดม้ีโอกาส

แสดงผลงานทางวิชาการ 

-ใหค้รูนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมการ

ประกวดแข่งขนัทางวชิาการ

ทกัษะต่าง ๆ ตามความสามารถ

พิเศษดา้นนนัทนาการและอื่น ๆ  

-ใหค้รูนกัเรียนไดม้ีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

ทางดา้นวชิาการ 

-เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์งาน

การจดัการศึกษาของเทศบาล 

-สถานศึกษาและศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ในสังกดัเทศบาลนคร

ตรังจดันิทรรศการทาง

วชิาการเผยแพร่ผลงาน

วชิาการในระดบัเทศบาล

ระดบัภาคใต ้และ

ระดบัประเทศ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ครูและนกัเรียนไดพ้ฒันา

ทกัษะทางวิชาการอยา่งเตม็

ศกัยภาพมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผลงาน 

- สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  

ในสังกดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2 โครงการอบรมพฒันา

หลกัสูตรและการจดัทาํ

สาระการเรียนรู้

หลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

-เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

ความตอ้งการของผูเ้รียนชุมชน

และทอ้งถิ่น 

-เพื่อพฒันาบุคลากรครูใหม้ี

ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการ

วเิคราะห์หลกัสูตรและวางแผน

พฒันาหลกัสูตรฯ 

-ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกใน

การปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

- จดัอบรมสัมมนาและ 

ทศันศึกษาดูงานแก่ครูผูส้อน

ในสถานศึกษาและศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ใหม้ีความรู้

สามารถพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาใหม้ีมาตรฐาน

สอดคลอ้งมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติฯ 

สนองตอบตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถิ่น 

240,000 240,000 240,000 -พนกังานครู ครูจา้งผูดู้แลเดก็

ในสังกดัเทศบาลมีความรู้ 

สามารถจดัทาํสาระการเรียนรู้

ได ้

-สถานศึกษาและศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ในสังกดัมีหลกัสูตร

สถานศึกษา 

- สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานการศึกษาปฐมวยั 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมทกัษะ

ทางวชิาการนกัเรียนใน

สังกดัเทศบาลนครตรัง 

 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรียน

ใหสู้งขึ้น 

- เพื่อส่งเสริมอจัฉริยภาพ

แก่เดก็เยาวชนและนกัเรียน

ในโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง ไปสู่ความ

เป็นเลิศตามศกัยภาพ 

- เพื่อพฒันาทกัษะทาง

วชิาการในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่

นกัเรียนในสถานศึกษา 

- จดักิจกรรมค่ายวชิาการ

ใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

- สอนซ่อมเสริมนกัเรียนที่มี

ปัญหา   ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่าใหม้ีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

- จดัใหม้ีการสอนเสริมกวด

วชิาใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

500,000 500,000 500,000 -นกัเรียนไดร้ับความรู้และมีทกัษะ

การเรียนรู้เพิ่มเติมจากในหอ้งเรียน

ปกติ 

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

-เดก็ที่มีศกัยภาพในแต่ละคนไดร้ับ

การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-นกัเรียนมีทกัษะพิเศษทางดา้น

วชิาการไดร้ับการพฒันาไปสู่ความ

เป็นเลิศและเดก็ที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนไดร้ับการพฒันา

ศกัยภาพ 

- สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม

อจัฉริยภาพและ

นวตักรรมการเรียนรู้ 

แก่นกัเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อส่งเสริมอจัฉริยภาพแก่เดก็

เยาวชนและนกัเรียนในโรงเรียน

สังกดัเทศบาลนครตรัง ไปสู่ความ

เป็นเลิศตามศกัยภาพ 

-เพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาการใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่

นกัเรียนในสถานศึกษาในสังกดั

เทศบาล 

-เพื่อจดัสรรนกัเรียนคนเก่งใน

กลุ่มสาระและระดบัชั้นที่กรม

ส่งเสริมฯกาํหนด 

-จดัใหม้ีการสอนเสริมกวดวชิา

ใหแ้ก่นกัเรียนที่ไดร้ับคดัเลือกเป็น

ตวัแทนระดบัโรงเรียนและเทศบาล

ไปแข่งขนัทกัษะดา้นวชิาการใน

ระดบัเขตและระดบัประเทศ 

-จดัอบรมทกัษะพิเศษทางดา้น

วชิาการในกลุ่มสาระเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่

นกัเรียนและเดก็ที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนตามศกัยภาพ 

400,000 400,000 400,000 -เดก็ที่มีศกัยภาพในแต่ละคน

ไดร้ับการพฒันาอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

-นกัเรียนมีทกัษะพิเศษ

ทางดา้นวชิาการไดร้ับการ

พฒันาไปสู่ความเป็นเลิศและ

เดก็ที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนไดร้ับการพฒันา

ศกัยภาพ 

- สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

70 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

  -เพื่อส่งเสริมและพฒันาเดก็ที่มี

ความบกพร่องทางการเรียน 

-เพื่อคดัเลือกนกัเรียนผูม้ี

อจัฉริยภาพในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,

วทิยาศาสตร์และสังคมศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาในสังกดัเทศบาลเขา้

ร่วมโครงการแข่งขนัคนเก่งของ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

-คดัเลือกคนเก่งในกลุ่มการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระไดแ้ก่ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  และ

สังคมในระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา 

   -นกัเรียนที่ไดร้ับคดัเลือกเป็น

ตวัแทนนกัเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรังเขา้ร่วม

แข่งขนัทกัษะทางวิชาการ

ระดบัประเทศ 

-นกัเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษในกลุ่มสาระฯ ไดร้ับ

การพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

- สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการประเมินคุณภาพ

การจดัการศึกษาเทศบาล

นครตรัง 

-เพื่อใหส้ถานศึกษาจดั

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา

เพื่อเตรียมเขา้สู่ระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

-เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

แนวทางปฏิรูปการศึกษา

ตามที่พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติกาํหนด 

 

-จดัใหม้ีการประเมินผลการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

นครตรัง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 โรงเรียนแต่ละโรงจะไดท้ราบ

ผลการเรียนของนกัเรียนและ

นาํผลที่ไดจ้ากการประเมิน

คุณภาพการจดัการศึกษาไป

ปรับปรุงพฒันาใหด้ียิง่ขึ้น 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

ประสานงานวชิาการ 

การจดัการศึกษาทอ้งถิ่น 

-เพื่อใหค้ณะกรรมการประสานงานวชิาการ

การจดัการศึกษาทอ้งถิ่นระดบัประชุม

พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

-เพื่อหาแนวทางพฒันางานวชิาการของ

ระดบั 

เทศบาลและกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่น 

ที่ 4 เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน

เดียวกนั 

-ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกในการป้องกนั

และการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

-จดัประชุมสัมมนา

คณะกรรมการ

ส่งเสริมสนบัสนุน

งานวชิาการของ

คณะกรรมการ

ระดบัเทศบาลและ

ระดบักลุ่มการศึกษา

ทอ้งถิ่นที่ 4 จาํนวน 

1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 -คณะกรรมการประสานงาน

วชิาการระดบัเทศบาลและ

ระดบักลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่นที่

4 ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พฒันางานวชิาการใหเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

-คณะกรรมการประสานงาน

วชิาการระดบัเทศบาลใน

สังกดัเทศบาลนครตรังยดึมัน่

ในความซื่อสัตยส์ุจริต 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

7 โครงการมอบวฒุิบตัรแก่

เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม 

สนบัสนุนใหผู้ป้กครองเดก็

เลก็ไดเ้ห็นความสาํคญัของ

การจดัการศึกษาระดบัก่อน

วยัเรียน 

-เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

-เพื่อเป็นการปลูกฝัง

ทศันคติที่ดีใหเ้ดก็เลก็ก่อน

เขา้สู่ระบบการศึกษาระดบั

อนุบาล 

-เดก็เลก็ที่จบหลกัสูตร

เตรียมความพร้อมฯไดร้ับ

วฒุิบตัรทุกคน 

30,000 30,000 30,000 -เดก็เลก็ของศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็เทศบาลนครตรังไดร้ับ

วฒุิบตัรคิดเป็นร้อยละ 100 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการสื่อสัมพนัธ์

ครอบครัวสุขสนัต์

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อสร้างสรรค์

สัมพนัธภาพที่ดีระหวา่ง

ผูป้กครองกบับุคลากร

ศนูยฯ์ 

-เพื่อเป็นการสร้างความ

อบอุ่น ความผกูพนั 

ระหวา่งเดก็ ผูป้กครอง

และบุคลากรศนูยฯ์ 

 

 

-เดก็เลก็ ผูป้กครองและบุคลากร

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลนคร

ตรัง เขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

35,000 35,000 35,000 -ผูป้กครอง เดก็เลก็และ

บุคลากรของศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็เทศบาลนครตรังไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมโครงการฯคิด

เป็น ร้อยละ 100 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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75 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

9 โครงการประชุม

ผูป้กครองเดก็เลก็ของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อใหผู้ป้กครองเดก็เลก็

ไดรู้้ระเบียบและกฎเกณฑ์

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่ง

บุคลากรของศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็เทศบาลนครตรัง

กบัผูป้กครอง 

-เพื่อใหผู้ป้กครองเดก็เลก็ของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล

นครตรังทุกคนเขา้ร่วม

ประชุม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

“ภาคเรียนละ 1  ครั้ง” 

 

 

 

 

45,000 45,000 45,000 -ผูป้กครองและศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็มีความใกลช้ิดและ

สร้างสัมพนัธภาพที่ดีต่อกนั 

-ผูป้กครองทุกคนมีความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ดาํเนินกิจกรรมของศนูย์

เป็นไปในทางเดียวกนั 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศีกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

10 โครงการประชุม

ผูป้กครองนกัเรียนของ

สถานศึกษาในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อใหผู้ป้กครองนกัเรียนไดรู้้

ระเบียบและกฎเกณฑข์อง

โรงเรียนและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ดีสร้างความ

เขา้ใจระหวา่งบุคลากรของ

โรงเรียนและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ในสังกดัเทศบาลนครตรังกบั

ผูป้กครอง 

- ประชุมผูป้กครองนกัเรียนของ

โรงเรียนและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  

ในสังกดัเทศบาลนครตรังทุก

คนประชุม ปีการศึกษาละ 2  

ครั้ง 

170,000 170,000 170,000 -ผูป้กครองนกัเรียนไดท้ราบ

กฎระเบียบของโรงเรียนและ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 

-ผูป้กครองทุกคนมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียน

และศนูยฯ์เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

11 โครงการอบรมกรรมการ

นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อปลกูฝังใหน้กัเรียนมี

ความรู้ ความเขา้ใจใน

ระบอบประชาธิปไตย 

-เพื่อปลกูฝังการทาํงาน

เป็นทีมและมีส่วนร่วม 

-เพื่อใหก้รรมการนกัเรียน

เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่

นกัเรียนในโรงเรียน 

 

 

- อบรมกรรมการนกัเรียนของ

โรงเรียนสังกดัเทศบาลนครตรัง 

1 ครั้ง  จาํนวน  135  คน 

70,000 70,000 70,000 -กรรมการนกัเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจในระบอบ

ประชาธิปไตย 

-รู้จกัการทาํงานเป็นทีม 

-กรรมการนกัเรียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจในบทบาทและ

หนา้ที่สามารถปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยา่งที่ดีได ้

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

12 โครงการประชุม

กรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

ในสังกดัเทศบาล 

นครตรัง 

- เพื่ออบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบับทบาท

หนา้ที่และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่คณะกรรมการ

สถานศึกษาและชมรมผูป้กครองของ

สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหก้รรมการสถานศึกษาและ

ชมรมผูป้กครองไดพ้บปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อพฒันาการศึกษาใหม้ี

คุณภาพยิง่ขึ้น 

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา 

-ประชุมกรรมการ

สถานศึกษา

โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง

จาํนวน 2 ครั้ง ต่อปี 

-ทศันศึกษาดูงาน 1  

ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 - คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชมรมผูป้กครองของสถานศึกษาใน

สังกดัเทศบาลนครตรังได้

แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น

ซึ่งกนัและกนั 

- คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชมรมผูป้กครองของสถานศึกษาใน

สังกดัเทศบาลนครตรังไดน้าํความรู้

จากอบรมสัมมนาและการศึกษาดู

งานมาปรับปรุงการศึกษาของ

เทศบาลใหด้ีขึ้น 

- กรรมการฯไดม้ีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาดูงาน 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

13 โครงการอบรมนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อจดักิจกรรมเรียนปรับ

พื้นฐานทางวิชาการและ

เตรียมความพร้อมใหก้บั

นกัเรียน 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกบัขอบเขต

ของหลกัสูตรมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบ

และเขา้ใจกฎระเบียบของ

โรงเรียน 

-อบรมนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

100,000 100,000 100,000 -นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ

ศึกษาต่อในชั้น ม. 1  

-นกัเรียนมีความรู้เกี่ยวกบั

ขอบเขตของหลกัสูตร

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

-นกัเรียนมีความรู้เกี่ยวกบั

กฎระเบียบของโรงเรียน 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

14 โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัเรียน

โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อจดักิจกรรมมอบวฒุิบตัรแก่

นกัเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3และ

มอบประกาศนียบตัรแก่นกัเรียน

ที่จบระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 

และนกัเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ 3  

-เพื่อใหน้กัเรียนมีความรัก ความ

ภาคภมูิใจในตนเองและใน

สถานศึกษา 

- นกัเรียนและผูป้กครองเห็น

คุณค่าของการศึกษาในระดบัสูง

ขึ้น 

-นกัเรียนที่จบ

การศึกษาชั้นอนุบาล 

3 นกัเรียนที่จบระดบั

ประถมศึกษาปีที่ 6 

และนกัเรียนที่จบชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 เขา้

ร่วมการปัจฉิมนิเทศ  

จาํนวน 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 -ครู ผูป้กครอง ผูบ้ริหารเทศบาลมี

สัมพนัธ์ที่ดี 

-นกัเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 

นกัเรียนที่จบระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 

และนกัเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนคร

ตรังไดร้ับประกาศนียบตัรจบหลกัสูตร

การศึกษา 

-นกัเรียนมีความรักต่อสถาบนัการศึกษา 

-นกัเรียนมีแนวทางในการดาํเนินชีวิต

และการศึกษาต่อ 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

15 

 

โครงการจดัตั้งเครือข่าย

การจดัการศึกษาพิเศษ

ในสถานศึกษาสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 

-เพื่อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่

ผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาในการพฒันาเดก็

พิเศษ 

-เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบั

สถานศึกษากบัสถานศึกษาทาง

วชิาการดา้นการศึกษาพิเศษและ

ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งในการ

พฒันาเครือข่ายในการจดั

การศึกษาตามหลกัวิชาการ 

-เพื่อใหเ้ดก็พิเศษในสถานศึกษา

ในสังกดัเทศบาลมีการพฒันา       

ที่ถกูตอ้ง 

-จดัฝึกอบรม / อบรมเชิง

ปฏิบตัิการและทศันศึกษาดูงาน

นกัเรียนที่มีลกัษณะพิเศษทุกคน

ในสถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน

และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดั

เทศบาล 2 ศนูย ์

-ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผู ้

ปฏิบตัิหนา้ที่สอนและ

ผูป้กครองของนกัเรียนเดก็

พิเศษทุกคน 

-เครือข่ายการจดัการศึกษาพิเศษ 

100,000 100,000 100,000 -ผูป้กครองนกัเรียน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและผูป้ฏิบตัิ

หนา้ที่สอนมีความร่วมมือกบั

สถาบนัทางวิชาการและส่วน

ราชการที่มีหนา้ที่ดา้นการจดั

การศึกษาพิเศษในการพฒันา

เดก็พิเศษไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ตามหลกั

วชิาการ 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

82 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

16 โครงการพฒันากิจการ

ลกูเสือ - เนตรนารี

โรงเรียนในสังกดั 

เทศบาลนครตรัง 

  

  

  

  

  

  

- เพื่อพฒันาการเรียนการ 

สอนวชิาลกูเสือ - เนตรนารี 

- เพื่อฝึกใหลู้กเสือ-เนตรานารีมี

ระเบียบวนิยัมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรคท์กัษะกระบวนการ

ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั 

- เพื่อฝึกใหลู้กเสือ-เนตรนารีมี

ภาวะผูน้าํและผูต้ามที่ดีรู้จกัการ

เสียสละ 

- จดัอบรมนายหมู่ลกูเสือ-เนตร

นารีแก่นกัเรียนในสังกดั 

- จดัส่งบุคคลเขา้รับการอบรม

เพื่อพฒันาความรู้ดา้นกิจการ

ลกูเสือ-เนตรนารี 

- จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรม

ของลกูเสือ-เนตรนารี แก่

นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง1 ครั้ง 

  

300,000 300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 - ลกูเสือ-เนตรนารีมีระเบียบ

วนิยั มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค ์มีความสุขในการ

ร่วมกิจกรรม 

- ลกูเสือ-เนตรนารีมีภาวะ 

ผูน้าํและผูต้าม รู้จกัการ 

เสียสละและกลา้แสดงออก 

- เพิ่มประสิทธิภาพของ 

บุคลากรดา้นลกูเสือ-เนตรนารี 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็ 

และเยาวชน 

- โรงเรียนใน

สังกดัเทศบาล

นครตรัง 

ทั้ง 7 โรง 

  



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

83 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

17 โครงการจดัหาหนงัสือ

และสื่อการเรียนรู้ประจาํ

หอ้งสมุดเทศบาลนครตรัง 

  

  

  

  

  

  

-เพื่อจดัหาหนงัสือและสื่อ

การเรียนรู้ไวบ้ริการแก่

เยาวชนและประชาชน 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม

การศึกษาใหก้บัเยาวชนและ

ประชาชน 

-จดัหาหนงัสือ 

-สื่อการเรียนรู้เขา้หอ้งสมุด

ซึ่งเป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่น VCD,DVD,CD  

เป็นตน้ 

200,000 200,000 200,000 -นกัเรียน/เยาวชนและ

ประชาชนมีหนงัสือและ

สื่อการเรียนรู้อยา่ง

เพียงพอ 

- งานหอ้งสมุดฯ 

-สาํนกัการศึกษา 

 

  

  



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

84 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

18 โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ้่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

-เพื่อใหเ้ดก็เลก็และนกัเรียน

ไดม้ีอาหารกลางวนั

รับประทานทุกวนั 

-เพื่อใหเ้ดก็เลก็,นกัเรียนมี

สุขภาพอนามยัสมบูรณ์

แขง็แรง 

 

 

 

- เพื่อใหส้ถานศึกษาไดม้ีการ

อบรม,ประชุมเกี่ยวกบัการ

จดัทาํหลกัสูตรของ

สถานศึกษา 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั

สาํหรับเดก็เลก็สังกดัศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็เทศบาลนครตรัง,ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็วดัควนวเิศษและ

โรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 โรงเรียน

ระดบัอนุบาล – ป.6 

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั

สาํหรับนกัเรียนม. 1 – ม. 3 ใน

โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียน 

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเทศบาลในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

9,700,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

 

 

2,400,000 

(งบเทศบาล) 

 

140,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

9,700,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

 

 

2,400,000 

(งบเทศบาล) 

 

140,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

9,700,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

 

 

2,400,000 

(งบเทศบาล) 

 

140,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

-เดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันา      

เดก็เลก็,นกัเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง มีภาวะ

โภชนาการที่ดีร่างกาย

สมบูรณ์แขง็แรงทุกคน 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

85 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

  -เพื่อใหส้ถานศึกษาได้

ทราบขอ้มูลและ

สามารถรายงานขอ้มูล

ดา้นการศึกษาใหก้บั

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น ได้

รวดเร็วและทนัต่อ

เหตุการณ์ 

-เพื่อพฒันาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดร้ับการอบรมใน

หลกัสูตรเพื่อนาํมา

พฒันาการเรียนการ

สอนและพฒันาตนเอง 

4.เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง สาํหรับโรงเรียนเทศบาลในสังกดัเทศบาล

นครตรัง 

5.เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันาครู ครูอตัราจา้ง ใน

โรงเรียนเทศบาลในสังกดัเทศบาลนครตรัง และผูดู้แล

เดก็เลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

 

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการพฒันาการบริหาร

การจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน( SBMLD)ใน

สังกดัเทศบาลนครตรัง 

 

7.เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน,พฒันาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียนและเพื่อรณรงคย์าเสพติดใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครตรัง 

56,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

810,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

 

3,500,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

 

875,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

56,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

810,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

 

3,500,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

 

500,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

56,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

810,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน) 

 

3,500,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

 

500,000 

(ขอรับการ

สนบัสนุน) 

-สถานศึกษาไดท้นัต่อ

ข่าวสารขอ้มูลดา้นการศึกษา

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

-สถานศึกษา มีครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ผา่น

การอบรมและนาํความรู้ เพื่อ

ปรับใชใ้นการเรียนการสอน 

-ครู ผูป้กครองนกัเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จดับริหารจดัการกบัโรงเรียน 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

86 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

19 โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ้่ายในการจดั

การศึกษาตั้งแต่ 

ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- เพื่อใหน้กัเรียนในโรงเรียน

เทศบาลในสังกดัเทศบาลนคร

ตรังมีอุปกรณ์การเรียนการสอน

และมีเครื่องแบบนกัเรียนใชใ้น

แต่ละปีการศึกษา 

- เพื่อนกัเรียนจะไดม้ีโอกาสได้

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ และไดศ้ึกษา

กบัพื้นที่จริง 

- เพื่อใหน้กัเรียนมีหนงัสือเรียน 

โดยไม่ตอ้งซื้อหนงัสือ 

- เพื่อจ่ายเงินใหก้บันกัเรียนและ

ผูป้กครองในการจดัซื้ออุปกรณ์ 

การเรียนและเครื่องแบบในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

- เพื่อจ่ายเงินใหก้บัสถานศึกษา

ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอนใหก้บันกัเรียนตรงตาม

หลกัสูตร และกิจกรรมที่กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กาํหนด ไดแ้ก่ ค่าจดัการเรียนการ

สอน (รายหวั),ค่าหนงัสือเรียน,  

และค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน 

18,000,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

690,000 

(งบเทศบาล) 

18,000,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

690,000 

(งบเทศบาล) 

18,000,000 

(ขอรับการ 

สนบัสนุน 

งบประมาณ) 

690,000 

(งบเทศบาล) 

- นกัเรียนทุกคนในสังกดั

โรงเรียนเทศบาลมีอุปกรณ์

และเครื่องแบบใชใ้นแต่ละปี

การศึกษา 

- ลดภาระค่าใชจ้่ายของ

ผูป้กครอง 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานโรงเรียน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

87 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

20 โครงการเงินอุดหนุน

วทิยาลยัการอาชีพตรัง 

- เพื่อจดัการศึกษา

หลกัสูตรเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ได้

อยูใ่นระบบโรงเรียนและ

ผูป้ระกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

- จดัใหม้ีการจดัการศึกษาหลกัสูตร

เทียบโอนประสบการณ์ร่วมกบั

วทิยาลยัการอาชีพตรัง 

311,000 

(ใหเ้งิน

อุดหนุน) 

- - -ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยู่

ในระบบโรงเรียนไดร้ับ

ความรู้ ทกัษะ บูรณาการ

อาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

-ประชาชนผูป้ระกอบอาชีพ

ไดศ้ึกษาและเพิ่มวฒุิ

การศึกษาสูงขึ้น 

-เพิ่มประสิทธิภาพของสถาน

ประกอบการ 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-วทิยาลยัการอาชีพ

ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

-เพื่อใหพ้อ่ แม่ มีความรู้

เกี่ยวกบัการอบรมเลี้ยงดู

พฒันาการของเดก็ ทั้ง 4 

ดา้น 

-เพื่อใหพ้อ่แม่มีส่วนร่วม

ในการพฒันาเดก็ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

และเหมาะสมกบัวยั 

-ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจใน

การอบรมเลี้ยงดูและจดักิจกรรม

เพื่อพฒันาเดก็ 

8,000 8,000 8,000 -พอ่แม่มีความรู้เกี่ยวกบัการ

อบรมเลี้ยงดูและพฒันาการ

ของเดก็ทั้ง 4 ดา้น 

-พอ่แม่ มีส่วนร่วมในการ

พฒันาเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

22 โครงการอุดหนุนการจดั

งานชุมนุมลูกเสือทอ้งถิ่น

ไทย 

-เพื่อเขา้ร่วมในการจดังานชุมนุมลกูเสือ

ทอ้งถิ่นไทย 

-เพื่อใหลู้กเสือ - เนตรนารีและผูก้าํกบั

ไดร้่วมถวายความจงรักภกัดีและเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ 

-เพื่อใหลู้กเสือ - เนตรนารีและผูก้าํกบั

ไดม้ีประสบการณ์พฒันาทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อกิจการ

ลกูเสือทอ้งถิ่น 

-เงินอุดหนุนใหก้บัเทศบาลที่

รับเป็นเจา้ภาพในการจดังาน

ชุมนุมลกูเสือทอ้งถิ่นไทย 

จาํนวน 3 หมู่ ๆ ละ 20,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 -ลกูเสือ – เนตรนารี              

ไดเ้ขา้ร่วมงานชุมนุมลกูเสือ

ทอ้งถิ่นไทย 

-ลกูเสือ - เนตรนารีไดร้ับการ

พฒันาทกัษะความรู้

ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบั

กิจการลกูเสือทอ้งถิ่นไทย 

-ลกูเสือ - เนตรนารีและผู ้

กาํกบัไดแ้สดงออกถึงความ

จงรักภกัดี 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

23 โครงการอุดหนุน

วทิยาลยัการอาชีพตรัง

สาํหรับการฝึกอบรม/

เทียบโอนความรู้

ประสบการณ์ 

- เพื่อสนบัสนุนงบประมาณใหว้ิทยาลยั

การอาชีพตรังในการดาํเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน ส่งเสริมวิชาชีพ

ใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อส่งเสริมวชิาชีพใหแ้ก่นกัเรียน

โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

- จดักิจกรรมการเรียนการสอน

หลกัสูตรเสริมแกนมธัยมใหแ้ก่

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 

นครตรัง 

500,000 500,000 500,000 - นกัเรียนไดฝ้ึกทกัษะ

วชิาชีพตามความถนดัและ

ความตอ้งการ 

- นกัเรียนจบการศึกษาภาค

บงัคบั มีแนวทางศึกษาต่อ

หรือสามารถประกอบอาชีพ

ได ้

- สาํนกัการศึกษา 

- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนในสังกดั 

- วทิยาลยัการอาชีพ

ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน 

วนัรัฐพิธีและ 

วนัสาํคญัต่าง ๆ 

‐ เพื่อใหป้ระชาชนทุกหมู่

เหล่านอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อม

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงความจงรักภกัดี  

ความ กตญัญูกตเวที   

ในวนั สาํคญัทางรัฐพิธี 

- เพื่อเทิดทูนและดาํรงไวซ้ึ่ง

สถาบนัชาติ  ศาสนา

พระมหากษตัริย ์

 

- จดักิจกรรม นิทรรศการอนัเกี่ยว  

เนื่องในวนัรัฐพิธีและวนัสาํคญั  เช่น 

วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเดจ็ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั  5 ธนัวามหาราช   

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ-

นางเจา้พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

มหาราชินี  วนัปิยมหาราช วนัทอ้งถิ่น

ไทย และวนัสาํคญัต่าง ๆ 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

- ประชาชนทุกหมู่เหล่าได ้

แสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี  

– ประชาชนมีศูนยร์วมแห่ง 

จิตใจและมีความรักสามคัคี 

สร้างความสมานฉนัทแ์ก่

คนในชาติ 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานรัฐพิธี 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการเชิดชู 

บุคคลที่ควรบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเชิดชูเกียรติและ รําลึก

ถึงคุณงามความดี บุคคลซึ่ง

กระทาํคุณประ โยชน์แก่เมือง

ตรัง 

- เผยแพร่เกียรติประวตัิ 

ผลงานและผลงานของ บุคคล

ที่ควรบูชาเพื่อใหอ้นุชนรุ่น

หลงันาํไปเป็น แบบอยา่งใน

การปฏิบตัิ 

- จดักิจกรรมทางศาสนา พิธี

บวง สรวง  พิธีถวายสักการะ

และจดั กิจกรรมอื่นในวนั

สาํคญั ๆ ของ ผูท้าํ

คุณประโยชน์แก่เมืองตรัง  

เช่น วนัคลา้ยวนัอนิจกรรมของ 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์  

(วนัที่ 10 เมษายน ของทุกปี)  

และวนัสาํคญัอื่น ๆ 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

- ประชาชนชาวตรังไดร้ะลึก

ถึงผูม้ีพระคุณและไดแ้สดง 

ออกถึงความกตญัญูกตเวที 

- กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิด

จิตสาํนึกในการประพฤติ 

ปฏิบตัิเพื่อเป็นพลเมืองดีต่อ 

สังคมและประเทศชาติ 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานรัฐพิธี 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการกิจกรรมวนัไหว้

ครูของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ในสังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็เกิด

จิตสาํนึกเคารพและ

ความสาํคญัของครู 

-เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็เกิด

ความรักและความผกูพนั

กบัครู 

-เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็รู้สึกมี

ความกตญัญูกตเวทีแด่ครู

ผูใ้หค้วามรู้ 

-จดักิจกรรมวนัไหวค้รูใหก้บัเดก็

เลก็ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เดก็เลก็ไดแ้สดงออกซึ่งความ

กตญัญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย ์

10,000 10,000 10,000 -เดก็เลก็ของศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็เทศบาลนครตรังไดร้่วม

กิจกรรมวนัไหวค้รูคิดเป็น

ร้อยละ 100 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการจดังานวนัครูใน

สังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญั

ความเป็นครู 

-เพื่อใหเ้กิดความรัก ความ

สามคัคี 

-เพื่อเป็นการนอ้มรําลึกถึง

พระคุณของครู 

-ผูบ้ริหารพนกังานครูและลูกจา้ง

ปฏิบตัิการสอนเขา้ร่วมกิจกรรม

งานวนัครู จาํนวน  380 คน 

ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -ครูมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

-พนกังานครูเทศบาลมีขวญั

และกาํลงัใจในการทาํงาน

และร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันา

การศึกษาของเทศบาลใหม้ี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการจดักิจกรรม

ธนาคารความดีโรงเรียนใน

สังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่นกัเรียน 

-เพื่อพฒันาบุคลิกภาพของ

นกัเรียน 

-เพื่อยกยอ่งเชิดชูนกัเรียน

ที่มีความประพฤติดี 

 

 

 

 

- นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครตรัง จาํนวน 5,000 คน 

ร่วมกิจกรรมธนาคารความดี 

-จดัพิมพส์มุดบนัทึกธนาคาร   

ความดี จาํนวน  2,500  คน 

100,000 100,000 100,000 -นกัเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

-นกัเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 

-นกัเรียนที่มีความประพฤติดี

ไดร้ับการยกยอ่งเชิดชู 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ

สถานศึกษาในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อใหน้กัเรียนเฉลิมพระ

เกียรติและแสดงความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

-เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม

อนัดีงามของไทยในการ

แสดงออกซึ่งความกตญัญู

กตเวที 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดส้าํนึก

บทบาทและหนา้ที่ของลกู

ที่ดีต่อพอ่ 

-นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล

นครตรัง จาํนวน 5,000 คน ร่วม

กิจกรรม วนัพอ่แห่งชาติ 

ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -นกัเรียนไดแ้สดงออกซึ่ง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

-นกัเรียนระลึกถึงพระคุณพอ่

สาํนึกในหนา้ที่ของตนที่มีต่อ

พอ่ 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

7 โครงการจดักิจกรรมวนัแม่

แห่งชาติสถานศึกษาใน

สังกดัเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อเทิดพระเกียรติสมเดจ็

พระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ 

-เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม

อนัดีงามของไทยในการ

แสดงออกซึ่งความกตญัญู

กตเวที 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดส้าํนึก

บทบาทและหนา้ที่ของลกู

ที่ดีต่อแม่ 

-นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล

นครตรัง จาํนวน 5,000 คน ร่วม

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -นกัเรียนไดแ้สดงออกซึ่ง

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

-นกัเรียนระลึกถึงพระคุณแม่

สาํนึกในหนา้ที่ของตนที่มีต่อ

แม่ผูใ้หก้าํเนิด 

-สาํนกัการศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 
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ที ่

โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการจดักิจกรรม

ส่งเสริมจริยธรรมแก่เดก็

และเยาวชน 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เผยแพร่ความรู้ ความ

เขา้ใจ ดา้นจริยธรรมแก่เดก็

และเยาวชน 

- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมแก่เดก็และ

เยาวชน 

- เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน

สามารถนาํหลกัธรรมคาํ

สอนและปฏิบตัิตามหลกั

ศาสนาได ้

- จดัเขา้ค่ายอบรมคุณจริยธรรม

และส่งเสริมความประพฤติ

นกัเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล

นครตรัง 

- จดัอบรมพทุธิศึกษาและอิสลาม

ศึกษา และคริสตศาสนาแก่เดก็

และเยาวชนหลกัเวลาเรียนหรือ

วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เดก็ และเยาวชนมีความรู้ ความ

เขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของ

ศาสนาที่ตนนบัถือ 

- เดก็ และเยาวชนยดึมัน่ใน

หลกัธรรมคาํสอนและนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

- เดก็และเยาวชนสามารถปฏิบตัิ

ตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาที่

ตนนบัถือ 

 

- งานกิจการศาสนา 

- สาํนกัการศึกษา 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

99 99 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการนนัทนาการ 
สาํหรับผูสู้งอาย ุ
 
 
(เสนอโดยกลุ่มผูสู้งอาย)ุ 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ
ได ้
ทาํกิจกรรมร่วมกนั 
- เพื่อสร้างความสามคัคีใน
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
-เพื่อเชิดชูคุณงามความดี
และเลง็เห็นความสาํคญั
ของผูสู้งอาย ุ
 
 
 

-จดักิจกรรมนนัทนาการ
สาํหรับผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลนครตรัง  โดยมี
ผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 50 คนประมาณ  
12  ครั้ง/ปี 
-ทศันศึกษาดูงาน จาํนวน 
1 ครั้ง 
 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

-ผูสู้งอายไุดท้าํกิจกรรม 
ร่วมกนั 
- สร้างความรักความ
สามคัคีแก่กลุ่มผูสู้งอาย ุ
- ผูสู้งอายมุีขวญักาํลงัใจ
มากยิง่ขึ้น 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

100 100 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการหิ้วชั้น 
กินสันทน์ฉนัทน์อ้งพี่ 
 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อฟื้นฟกูารใชป้ระโยชน์
ของชั้น (ปิ่นโต) 
-เพื่อใหชุ้มชนไดท้าํกิจกรรม
ร่วมกนั 
-เพื่อร่วมกนัลดภาวะโลกร้อน 
-เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามคัคีในชุมชน 
 
 
 

-จดัแข่งขนักีฬาพื้นบา้น
จาํนวน 4  ครั้งมีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมครั้งละ 250 คน 
จาก 27  ชุมชนโดย
หมุนเวยีนในแต่ละเขต 

16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

-ประชาชนเห็นความสาํคญั
ของการใชป้ระโยชน์ของ
ปิ่นโต 
-ชุมชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 
มีความรักความสามคัคีในหมู่
คณะ 
-เป็นการส่งเสริมกิจกรรมลด
ภาวะโลกร้อน 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

101 101 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขนักีฬา 
เปตองเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีที่ทรง
สนบัสนุน  เผยแพร่กีฬา 
เปตองสู่เยาวชน ชุมชน
และประชาชน 
-เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การเล่นกีฬาเปตองของ
เยาวชนและประชาชนสู่
ระดบัมาตรฐาน 
 
 

-จดัการแข่งขนักีฬาเปตอง 
ระดบัชุมชน จาํนวน 1  ครั้ง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

-เทศบาลนครตรังได้
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
ต่อสมเดจ็พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
-เยาวชน  ประชาชนใน
ชุมชนไดร้ับการยกระดบัการ
เล่นกีฬาเปตองสู่
มาตรฐานสากล 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการลานกีฬา 
ตา้นยาเสพติด 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกกาํลงักาย 
-เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมี 
สถานที่ออกกาํลงักายใน
ชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมการออกกาํลงั
กายในชุมชน 
-เพื่อใหเ้ยาวชน  ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

-จดัซื้ออุปกรณ์กีฬามอบ 
ชุมชนๆละ  8,000  บาทจาํนวน  
27  ชุมชน 
-จดัสร้างลานกีฬาในชุมชน
จาํนวน  14  ชุมชน  ไดแ้ก่ชุมชน
คลองนํ้าเจ็ด,วเิศษกลุ,ควนขนั, 
ตรอกปลา,ตน้สมอ,โป๊ะเซง้,
หนองปรือ,ท่ากลาง, 
สวนจนัทน์ฯ,ควนขนุน,วงัตอ, 
กะพงัสุรินทร์, บา้นโพธิ์,โคกขนั 
 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

-ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาใน
การออกกาํลงักาย 
-ประชาชนมีลานกีฬาออก
กาํลงักายในชุมชน 
 -เยาวชน  ประชาชนมี
สุขภาพดี และห่างไกลยาเสพ
ติด 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการประกวด 

แอโรบิคด๊านซ์เพื่อ 

เยาวชนและประชาชน 

 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย

แบบแอโรบิคด๊านซ์ 

- เพื่อส่งเสริมความสามคัคี 

ในหมู่คณะ 

- เพื่อใหเ้ดก็และประชาชน 

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด 

ประโยชน์ 

- จดัประกวดแอโร

บิคด๊านซ์ จาํนวน 1 ครั้ง 

50,000 

 

50,000 50,000 

 

- เยาวชนและประชาชน 

ออกกาํลงักายแบบแอโร

บิคด๊านซ์ เพิ่มมากขึ้น 

- เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการ 

ออกกาํลงักายแบบแอโร

บิคด๊านซ์ และมีความรักความ

สามคัคีในหมู่คณะ 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็และ

เยาวชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 โครงการจดักิจกรรม 

ศนูยเ์ยาวชนเทศบาล 

นครตรัง 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนได ้

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และ 

เยาวชนไดม้ีกิจกรรมแสดง 

ออกที่เหมาะสมตามเพศ 

ตามวยั 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และ 

เยาวชนไดรู้้จกัจกัการเป็น

ผูน้าํและทาํงานเป็นทีม  

- จดักิจกรรมดนตรีและนนัทนาการ

นนัทนาการในสวนสาธารณะ 

- จดัฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาและ

นนัทนาการ หลงัเลิกเรียนระหวา่งปิด

ภาคเรียนและวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์

- จดักิจกรรมการแข่งขนั  

การประกวด ฯลฯ ของกลุ่มสมาชิก

ศนูยเ์ยาวชน 

- ส่งนกักีฬาศนูยเ์ยาวชนเขา้ร่วมการ

แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

- การจดักิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชนและ

ทศันศึกษา 

640,000 

  

640,000 

 

640,000 

  

- มีเดก็ เยาวชน และ 

ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม 

ดนตรี และนนัทนาการ 

ครั้งละ 1,000 คน 

- มีเดก็และเยาวชน เขา้รับ 

การฝึกอบรมหลงัเลิกเรียน 

ระหวา่งปิดภาคเรียน และ 

วนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์ 

จาํนวน 500 คน 

- มีสมาชิกศนูยเ์ยาวชนเขา้ 

ร่วมการประกวดและ 

แข่งขนักิจกรรมต่างๆ 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็

และเยาวชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

7 โครงการแข่งขนั 

กีฬานกัเรียน

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 

- ส่งเสริมสนบัสนุนการเล่น 

กีฬาของนกัเรียนในโรงเรียน 

สังกดัเทศบาล 

- ส่งเสริมความรู้ความสามารถ 

ดา้นกีฬาของนกัเรียนในสังกดั 

เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อเป็นการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์กีฬา ที่เหมาะสมใน 

การฝึกซอ้มและแข่งขนัที่ 

เหมาะสม 

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ 

นกัเรียนในสังกดัเทศบาล 

นครตรัง 

- มีนกักีฬาตวัแทนนกัเรียน เทศบาล 

นครตรัง เขา้ร่วมการแข่งขนั 

- ส่งทีมนกักีฬาตวัแทนเทศบาลนครตรัง 

ไปร่วมแข่งขนักบัการแข่งขนักีฬา

นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ระดบัภาคโดยมีนกักีฬาประมาณ 180 คน 

ครูและเจา้หนา้ที่ประมาณ 60 คน 

- ส่งทีมนกักีฬาตวัแทนเทศบาล 

นครตรัง ไปร่วมแข่งขนักบัการแข่งขนั

กีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ระดบัประเทศโดยมีนกักีฬาประมาณ 120 

คน ครูและเจา้หนา้ที่ประมาณ 35 คน 

3,156,000 

  

3,156,000 3,156,000 - นกัเรียนเทศบาลนครตรัง 

มีความรู้ความสามารถ ดา้น 

กีฬาประเภทต่าง ๆ  

- นกัเรียนเทศบาลนครตรัง 

มีการพฒันาการเล่นกีฬาอยา่ง 

ถกูตอ้งและมาตรฐานสากล 

- วสัดุอุปกรณ์มีเพียงพอและ 

เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

- นกัเรียนเทศบาลนครตรัง 

มีการพฒันาการกีฬาที่ดี 

- คณะครู นกัเรียนในสังกดั 

มีความรัก ความสามคัคี  

ในหมู่คณะ 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกีฬาและ 

นนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

 

  

- สร้างความสามคัคีในหมู่ 

คณะ ครู/นกัเรียน ในสังกดั 

เทศบาลนครตรัง 

- คกัเลือกนกักีฬาตวัแทน 

นกัเรียนในสังกดัเทศบาล 

นครตรัง เจา้ร่วมการแข่งขนั 

ในระดบัต่าง ๆ 

- จดัการแข่งขนัในกีฬาสีภายใน

โรงเรียนสังกดัเทศบาล จาํนวน 7 โรง 

จาํนวน 1 ครั้ง 

- จดัแข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาล 

นครตรัง มีครู นกัเรียนและ 

ประชาชนร่วมกิจกรรม จาํนวน 

20,000 คน จาํนวน 1 ครั้ง 

- นกัเรียนตวัแทนนกัเรียนเทศบาล- 

นครตรังเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 

ระดบัต่างๆ จาํนวน 200 คน 
   

- เทศบาลนครตรัง มีนกักีฬา 

ตวัแทนนกัเรียนที่มีศกัยภาพ 

เขา้แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการแข่งขนัฟุตบอล

งานประเพณีสงกรานต ์

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

 

 

 

 

 

 

- เป็นการส่งเสริมสนบัสนุน  

การพฒันากีฬาฟุตบอลใหม้ี 

มาตรฐานสากล 

- เป็นการส่งเสริมสนบัสนุน  

ใหเ้ดก็ เยาวชน และ ประชาชน

มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา 

  

- จดัการแข่งขนัฟุตบอล  

จาํนวน 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 - เป็นการพฒันาใหก้ีฬา 

ฟุตบอลมีมาจรฐานสูงขึ้น 

- เดก็ เยาวชน และประชาชน 

สนใจเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น 

- เดก็ เยาวชน และประชาชน 

มีนํ้าใจนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ 

รู้อภยั 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกีฬาและ 

นนัทนาการ  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

9 โครงการแข่งขนักีฬา 

เยาวชนและประชาชน 

  

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ 

แข่งขนัและส่งทีมกีฬาเขา้ 

ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชน 

ประชาชน 

- เพื่อเป็นการพฒันาและยก 

ระดบัมาตรฐานการกีฬาของ 

เยาวชนและประชาชน 

  

- ส่งทีมกีฬาเทศบาลเขา้ร่วมการ 

แข่งขนัในระดบัต่างๆ 

- จดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ 

เช่น ฟุตบอล วา่ยนํ้า เทนนิส 

วอลเลยบ์อล เปตอง เทควนัโด 

ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ทีมกีฬาเทศบาลมีศกัยภาพ 

ในการเล่นกีฬาสูงขึ้น 

- เยาวชนและประชาชนได ้

พฒันาคุณภาพชีวติและใช ้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 

ตนเองและสังคม 

- เป็นการสร้างนกักีฬาสู่การ 

เป็นนกักีฬาอาชีพ 

  

 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกีฬาและ 

นนัทนาการ 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

109 109 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

10 โครงการจดัเทศกาล 

แข่งขนัวา่วไทย 

  

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ 

ละเล่นพื้นบา้นของไทย 

- เพื่อใหน้กัเรียน เยาวชนและ 

ประชาชนไดม้ีโอกาสเขา้ร่วม 

การชม การสาธิตทาํวา่ว การ 

แข่งขนัวา่ว 

  

- จดัการสาธิตการทาํวา่วและการ 

แข่งขนัวา่วใหก้บัโรงเรียนโดยมี 

โรงเรียนส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ประมาณ 30 ทีม 

- จดัการแข่งขนัวา่วใหก้บัเยาวชน 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 200 คน 

- จดัการแข่งขนัวา่วใหก้บั 

ประชาชนทัว่ไป มีผูเ้ขา้ร่วม 

ประมาณ 300 คน 

130,000 

  

  

130,000 

 

130,000 

  

- เดก็ เยาวชน และประชาชน 

ที่เขา้ร่วมประเพณีเล่นวา่วได ้

ทราบถึงประเพณีและ

วฒันธรรมการเล่นวา่วซึ่งเป็น

ประเพณีพื้นบา้นมากขึ้น 

- เดก็ เยาวชน และประชาชน 

ไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมการ

แข่งขนัวา่ว เป็นการส่งเสริม

การออกกาํลงักาย 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกีฬาและ 

นนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

11 โครงการอุดหนุน

สาํนกังานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา

จงัหวดัตรัง 

- เพื่อสนบัสนุนงบประมาณ

สาํนกังานการท่องเที่ยวและกีฬา

จงัหวดัตรัง สาํหรับใชใ้นการ

ดาํเนินโครงการส่งเสริมการ

พฒันาศกัยภาพการกีฬาและ

จดัการแข่งขนักีฬาระดบั

นานาชาติเพื่อยกระดบัการพฒันา

มาตรฐานการกีฬาจงัหวดัตรัง 

- เพื่อส่งเสริมใหม้ีการจดัการ

แข่งขนักีฬาฟุตซอลเพื่อยกระดบั

มาตรฐานการกีฬาฟุตซอลของ

จงัหวดัสู่ระดบัสากล 

 

- ใหเ้งินอุดหนุนกบัสาํนกังานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัตรังเพื่อ

ดาํเนินการส่งเสริมการพฒันา

ศกัยภาพการกีฬาและจดัการแข่งขนั

กีฬาระดบันานาชาติเพื่อยกระดบั

การพฒันามาตรฐานการกีฬา

จงัหวดัตรัง 

300,000 - - - จงัหวดัตรังเป็นศนูยก์ลาง

กีฬาในร่มของภาคใตแ้ละร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

ระดบัโลกที่ประเทศไทยเป็น

เจา้ภาพ 

- ยกระดบัมาตรฐานการกีฬา

ฟุตซอลของจงัหวดัตรังสู่

ระดบัสากล 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรม

แดก็และเยาวชน  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมพฒันา
กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อสร้างองคก์รสตรีใหเ้กิด
เครือข่ายสู่การพฒันาเขม้แขง็
และย ัง่ยนืในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถิ่น 
-เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพผูน้าํ
และสมาชิกสตรี 
-เพื่อสร้างความรัก ความ
สามคัคีในหมู่คณะ  
-เพื่อใหส้ตรีมีกิจกรรมต่างๆ 
ที่สามารถสอดรับนโยบาย
ของเทศบาลและของภาครัฐ 

-จดัใหม้ีการฝึกอบรม/
สัมมนา/เชิงปฏิบตัิการเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้แก่สตรี 
ทุกดา้นตามความตอ้งการ
อยา่งนอ้ยปีละ 100  คน  
รวมทั้งทศันศึกษาดูงาน 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

-มีกลุ่มสตรีที่มีความ
เขม้แขง็ 27 ชุมชน มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,000  คน 
-สร้างเครือข่ายองคก์ร
สตรีระดบัเทศบาล
จาํนวน 1 คณะ 
-แกนนาํสตรีและสมาชิก
มีความรู้ เกิดทกัษะ
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
-สร้างสานสายใยรัก
ความรัก ความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมพฒันา
ผูน้าํองคก์รชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนและ
กลุ่มต่าง ๆ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อพฒันาขีดความสามารถ
ของผูน้าํชุมชน 
-เพื่อใหอ้งคก์รผูน้าํชุมชน
ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง 
-เพื่อเสริมสร้างองคก์รผูน้าํ
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
-เพื่อสร้างวสิัยทศัน์ของผูน้าํ
องคก์รชุมชนใหส้ามารถเป็น
แกนนาํในการขบัเคลื่อน
กระบวนการพฒันาชุมชน 

-จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
กรรมการชุมชน  ผูน้าํองคก์ร
ชุมชน  กลุ่มต่างๆ  ทั้ง  27
ชุมชน  พร้อมดว้ยการ 
ทศันศึกษาดูงาน จาํนวนอยา่ง
นอ้ย 1 ครั้ง 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

-ผูน้าํชุมชนทั้ง  27  
ชุมชนมีความรู้ความ
เขา้ใจบทบาทหนา้ที่มาก
ยิง่ขึ้น 
-ผูน้าํชุมชนมีความรู้/เกิด
ทกัษะประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานเพื่อมา
พฒันาชุมชนของตนเอง
ไปสู่ความเขม้แขง็ยิง่ขึ้น 
-ผูน้าํองคก์รชุมชนมี
วสิัยทศัน์ที่กา้วไกลขึ้น 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้
การใชค้อมพิวเตอร์
เบื้องตน้แก่ผูน้าํชุมชน 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหผู้น้าํชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
- ผูน้าํชุมชนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ได ้
- เพื่อพฒันาศกัยภาพผูน้าํ
องคก์รชุมชน 

- จดัอบรมใหค้วามรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องตน้แก่ผูน้าํ
ชุมชน  จาํนวน  60  คน  
จาํนวน  3 วนั 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

- ผูน้าํชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ 
-ผูน้าํชุมชนสามารถนาํ
ความรู้จากการอบรมมา
ใชก้บักิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชน 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการพฒันาศกัยภาพ
แกนนาํเครือข่ายศนูย์
ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อคน้หาแกนนาํระดบั
ชุมชนเพิ่มขึ้น  100  คน  จาก
องคก์รต่างๆ  ของชุมชน 
-เพื่อจดัระบบการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลนครตรังใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
-เพื่อจดัระบบการเฝ้าระวงัยา
เสพติดของเทศบาลนครตรัง
ใหค้ลุมพื้นที่ทุกชุมชนและมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อจดัระบบของชุมชนให้
ปลอดยาเสพติดและเป็นพื้นที่ 

- แกนนาํเพิ่มขึ้นจากเดิม 100  
คน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-มีแกนนาํระดบัชุมชน
ของเทศบาลนครตรังทุก
ชุมชนในอตัราส่วน  1
ต่อ 50 ของประชากร
ชุมชน 
-มีระบบการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลนครตรังที่
ชดัเจนสามารถยนืยนั
ขอ้มูลไดทุ้กชุมชน 
-มีครอบครัวสีขาว
เกิดขึ้น  10  ครัวเรือน 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัวสีขาว 
-เพื่อแบ่งเขตพื้นที่รับผดิชอบ
ของแต่ละชุมชนใหม้ีขนาด
เลก็ลง  สามารถควบคุมได ้
-เพื่อสามารถ เกบ็ขอ้มูล
ครอบครัวผูป้่วยที่ติดยาและ
ควบคุมเพื่อปรับสภาพเป็น
ครอบครัวสีขาวใหไ้ดอ้ยา่ง
นอ้ย  10 %  ของครอบครัว 
ผูเ้สพยา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุนการ
พฒันาศกัยภาพนกัจดัการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเพิ่มพนูความรู้เพื่อให้
ผูน้าํชุมชนเป็นแกนหลกัใน
การจดัการชุมชน 
-เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัผูน้าํชุมชนในการ
จดัการพฒันาชุมชน 

-ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ
จดัทาํแผนชุมชน  สวสัดิการ
ชุมชน  และจดัทาํขอ้มูลต่างๆ
แก่ผูน้าํชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  
จาํนวน  10  คน 

25,000 
(เงินอุดหนุน) 

 

 

- - -ผูน้าํชุมชนมีความรู้เป็น
แกนหลกัในการจดัการ
ชุมชน 
-ผูน้าํชุมชนมีความ
เขม้แขง็ในการจดัการ
พฒันาชุมชน 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
-กรมการพฒันา
ชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการอบรมสัมมนา 
“ครอบครัวอบอุ่น ตน้ทุน
สังคมไทย” 

 
(เสนอโดยชุมชนท่าจีน) 

-เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสถาบนั
ครอบครัว 
-เพื่อรวมกลุ่มสถาบนั
ครอบครัวในชุมชนเทศบาล
นครตรังเป็นเครือข่ายทาํงาน
แกป้ัญหายาเสพติด 

-ครอบครัวตน้แบบของชุมชน
ร่วมกิจกรรม 54 ครัว ไดแ้ก่  
พอ่ แม่ ลูก (71 คน) 
-แกนนาํชุมชนร่วมกิจกรรม  
54 คน 
-แกนนาํสตรีร่วมกิจกรรม  
54 คน 
-แกนนาํผูสู้งอายรุ่วมกิจกรรม 
54  คน 
-แกนนาํเยาวชน  27  คน 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 

400,000 
 
 

-มีครอบครัวเขม้แขง็
ตน้แบบ 54 ครอบครัว 
-มีแกนนาํองคก์รชุมชน
ร่วมกิจกรรม 260 คน 
-มีระบบป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดที่
ย ัง่ยนื 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
-ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร์  การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา  สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

118 
118 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการบณัฑิต
ชุมชน 

- เพื่อใหชุ้มชนมีการพฒันา
ไปสู่ความเขม้แขง็ มีความ
มัน่คงและปลอดยาเสพติด 
- เพื่อใหเ้ทศบาลและชุมชนมี
การประสานขอ้มูลผา่น 
ผูป้ระสานงานของชุมชน 
- เพื่อใหก้ารสนบัสนุนในการ
ช่วยแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน
หรือส่งเสริมการมีงานทาํของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 
 

- จา้งสมาชิกชุมชนผูว้า่งงาน
จาํนวน 10 คน เพื่อเป็น
เครือข่ายสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน 
- จดัอบรมใหค้วามรู้และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
โครงการ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ชุมชนมีผูป้ระสานงานใน
การดาํเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้
ชุมชน 
- เป็นการบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้
วา่งงานตามภาระหนา้ที่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

- กองสวสัดิการสังคม 
- งานพฒันาชุมชน 
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1.5 แนวทางการพฒันา  สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

119 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรสาธารณสุข

เขตเมือง (อสม.) 

1. เพื่อใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุข

สิ่งแวดลอ้มและอื่นๆ แก่ อสม.ที่คง

ปฏิบตัิงานในชุมชน 

2. เพื่อให ้อสม. ไดแ้ลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ อสม. เขตเมืองอื่นๆ 

ทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 

3. เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่

อาสาสมคัรสาธารณสุขที่เสียสละ

ปฏิบตัิงานใหแ้ก่ส่วนราชการดว้ย

ความตั้งใจ 

1. จดัอบรมฟื้นฟคูวามรู้แก่อสม.ที่ยงัคง

ปฏิบตัิงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

ทั้งหมด 

2. จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โดยนาํ อสม.ศึกษาดูงานในต่างจงัหวดั 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1. อสม.มีความรู้ดา้น

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้มและดา้นอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง ซึงสามารถ

นาํไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน

สาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. อสม.มีขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

- กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

- งานแผนงาน

สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้ 

อคัคีภยัเบื้องตน้ 

 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

- เพื่อใหน้กัเรียนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง  สถานประกอบการ ประชาชนใน

เขตเทศบาลทั้ง 27 ชุมชน มีความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัระงบั

อคัคีภยัเบื้องตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

- จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้การป้องกนั

อคัคีภยัเบื้องตน้  ใหก้บันกัเรียน ครู 

ภารโรงในโรงเรียนสังกดัเทศบาล

นครตรัง  ทั้ง  7  โรงเรียน ๆ ละ 1 

ครั้ง จาํนวน 500 คน 

- อบรมใหค้วามรู้การป้องกนั

อคัคีภยัเบื้องตน้ใหก้บับุคลากรใน

สถานประกอบการปีละ 1 ครั้ง และ

ใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 

27 ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000  

 

- ผูร้ับการอบรมมีความรู้

เรื่องการป้องกนัอคัคีภยั

เบื้องตน้และสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและ

ผูอ้ื่นได ้

- ลดความสูญเสียในชีวติ

และทรัพยส์ิน 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนเทศบาล 

นครตรัง 

- เพิ่มสมาชิก อปพร.ใหเ้ป็นร้อยละ 2 

ของจาํนวนในพื้นที่ 

- เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหส้มาชิก อปพร. มี

ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัในการ

ช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และเหมาะสม 

 

- จดัอบรมเพื่อเพิ่มสมาชิก 

อปพร. 1 รุ่น จาํนวน 50 คน 

หลกัสูตร 5 วนั 

- จดัอบรมทบทวนสมาชิก  

อปพร. จาํนวน 50 คน 

หลกัสูตร 3 วนั  

350,000 350,000 350,000 

 

- มีจาํนวนสมาชิก อปพร. ร้อยละ 

2 ของประชากรในพื้นที่ตามที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

- สมาชิก อปพร.มีความรู้ ความ

เขา้ใจเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพและ

เป็นกาํลงัเสริมใหก้บัเจา้หนา้ที่ใน

การปฏิบตัิงาน 

 

 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 
-งานป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
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122 
122 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อส่งเสริมเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหา

สุขภาพเดก็วยัเรียนเพื่อใหเ้ดก็มีพลานามยั

สมบูรณ์แขง็แรง 

2. เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการดูแล

สุขภาพตนเองตลอดจนกระตุน้ผูป้กครองให้

เห็นความสาํคญัและสนใจภาวะสุขภาพของ

บุตรหลานวยัเรียน 

3. เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนที่มีโภชนาการตํ่า

กวา่เกณฑ ์

4. เพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนที่มีความผิดปกติ

ทางสายตาแก่นกัเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาล 

1. นกัเรียนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

ของศนูยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล

ไดร้ับบริการตรวจสุขภาพร่างกาย

เบื้องตน้ สายตา การคดักรองภาวะ

โลหิตจางและธาลสัซีเมีย ไม่ตํ่ากวา่ 

95% 

2. นกัเรียนที่พบปัญหาสุขภาพไดร้ับ

การแกไ้ข 100%  นกัเรียน ป.1 และ ป.6  

ไดร้ับวคัซีนขั้นพื้นฐานตามเกณฑท์ี่

กาํหนดร้อยละ  100 

250,000 250,000 250,000 1. นกัเรียนไดร้ับการ

บริการอนามยัโรงเรียน

ครบทุกกิจกรรม 

2. นกัเรียนที่มีปัญหา

สุขภาพไดร้ับการรักษา

แกไ้ขส่งผลใหน้กัเรียนมี

สุขภาพแขง็แรงมีความ

พร้อมในการพฒันา

ศกัยภาพทางการศึกษาได้

ตามวยั 

- กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

- งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 1,2,3 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

123 
123 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม

การสร้างสุขภาพ

ในชุมชน 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหบ้ริการดา้นสุขภาพ

อนามยัเบื้องตน้แก่ประชาชนใน

ชุมชน 

2. เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ในศนูยบ์ริการสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

3. เพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มและ

ร่วมกนัสร้างชุมรมสร้างสุขภาพ

โดยชุมชน 

4. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็

แก่ชมรม อสม.เทศบาลนครตรัง 

1.  จดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภณัฑ์

ใหแ้ก่ ศสมช. ในพื้นที่รับผดิชอบ 

2. จดักิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเขม้แขง็

ของชมรม อสม. เช่น 

   - จดักิจกรรมวนัอสม.แห่งชาติร่วมกบั

จงัหวดั 

   - จดักิจกรรมวนัรวมพลเครือข่ายอาํเภอ

เมือง 

3. พฒันาเสริมสร้าง อสม. ใหม้ีองคค์วามรู้

ดา้นสาธารณสุขทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 

250,000 250,000 250,000 1. อสม. สามารถใหบ้ริการ

สาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน

ศนูยส์าธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน(ศสมช.)ของตนเอง

ได ้

2. อสม.มีศกัยภาพในการ

พฒันางานสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน 

3. ชมรมอสม.เทศบาลนคร

ตรังมีความเขม้แขง็ 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 1,2,3 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

124 
124 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม

สุขภาพผูสู้งอาย ุ

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดา้น

สุขภาพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

2. เพื่อพฒันาทกัษะและ

ศกัยภาพของผูสู้งอายใุหม้ี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

3. เพื่อใหผู้สู้งอายไุดร้ับการ

ดูแลใส่ใจและความอบอุ่นจาก

สมาชิกในครอบครัวและชุมชน 

1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของผูสู้งอาย ุ

จาํนวน 1 ครั้งต่อปี 

2. จดักิจกรรมดา้นสุขภาพใหผู้สู้งอาย ุ27 

ชุมชนๆละ 6 ครั้ง ต่อปี 

3. จดักิจกรมส่งเสริมสุขภาพกาย และจิต 

เช่น กีฬา นนัทนาการ การรดนํ้าผูสู้งอาย ุ

เป็นตน้ 

290,000 

(งบ สปสช.) 

290,000 

(งบ สปสช.) 

290,000 

(งบ สปสช.) 

1. ผูสู้งอายใุนชุมชนไดเ้ขา้

ร่วมการอบรมพฒันา

ทกัษะ กิจกรรม ดา้น

สุขภาพ กีฬา  นนัทนาการ 

การรดนํ้า ผูสู้งอาย ุ

2. ผูสู้งอายทุี่มาร่วม

กิจกรรมมีสุขภาพชีวิตที่ดี

และมีความสุขตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 1,2,3 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

125 
125 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการเฝ้าระวงัและ

ส่งเสริมทนัตสุขภาพ 

 

- เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั

ดูแลรักษาสุขภาพในช่อง

ปากของตนเองและแนะนาํ

ใหน้กัเรียนรู้จกัป้องกนัการ

ลุกลามของโรคฟันผแุละ

เหงือกอกัเสบ 

- เพื่อเสริมสร้างฟันเดก็

อนุบาลใหแ้ขง็แรงและ 

ป้องกนัฟันผ ุ

- เพื่อป้องกนัฟันผโุดยการทา

ฟลอูอไรดว์านิชในเดก็ก่อน

วยัเรียน 

-  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-6  ใน

โรงเรียนสังกดัเทศบาล จาํนวน  7 โรง  ไดร้ับ

การตรวจสุขภาพช่องปาก  ปีการศึกษาละ 1

ครั้ง 

-  นกัเรียนชั้นอนุบาล  1  ในโรงเรียนสังกดั

เทศบาล  7  โรง  และเดก็ก่อนวยัเรียนในศนูย์

พฒันาเดก็เลก็  จาํนวน  2  ศนูย ์ ไดร้ับการทา

ฟลอูอไรดว์านิช  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  

- เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และนกัเรียนตั้งแต่

ระดบัอนุบาล ถึงประถมศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัเทศบาลไดร้ับแปรงสีฟัน

ปีการศึกษาละ  1 อนั  ทุกคน 

90,000  

 

90,000  

 

90,000  

 

- นกัเรียนสามารถป้องกนัการ

ลุกลามของโรคฟันผแุละ

เหงือกอกัเสบไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

และสามารถดูแลรักษาช่องปาก

ของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ผูป้กครองมีความรู้เรื่องการ

ดูแลฟันเดก็และส่งเสริมใหเ้ดก็

รักการแปรงฟัน 

- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- งานบริการ

การแพทย ์ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

126 
126 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
  - เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ป้กครองหนั

มาสนใจการดูแลรักษาฟันนํ้านมของ

บุตรหลานตั้งแต่วยัเดก็ 

- เพื่อปลกูฝังใหเ้ดก็รักการแปรงฟัน 

 

-นกัเรียนระดบัอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ใน

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่รับผดิชอบ  

จาํนวน 4 โรง ไดร้ับแปรง 

สีฟันปีการศึกษาละ  1 อนัทุกคน 

- ผูป้กครองเดก็แรกเกิด – 4  ปี  ที่มารับบริการฉีด

วคัซีนที่ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 1 , 2 และ 3  

ไดร้ับการแนะนาํการดูแลฟันเดก็ 

- เดก็อาย ุ9 เดือน – 4 ปี ไดร้ับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ,ไดท้าฟลอูอไรดว์านิช และไดร้ับแปรง

สีฟัน 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

127 
127 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการฉีด

วคัซีนป้องกนั

โรคพิษสุนขับา้

และควบคุม

ประชากรสุนขั

และแมว 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดโรคพิษ 

 สุนขับา้ในสุนขัและสัตวเ์ลี้ยง 

- เพื่อลดอตัราเสี่ยงการเสียชีวิตดว้ยโรคพิษสุนขั

บา้ 

- เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนและผูเ้ลี้ยงสัตวไ์ด้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของโรคพิษสุนขับา้ 

และเฝ้าระวงัโรคติดต่อจากสัตวไ์ปสู่คนซึ่งเป็น

อนัตรายร้ายแรง 

- เพื่อลดจาํนวนสุนขัและแมวไม่ใหเ้พิ่มจาํนวน  

ซึ่งเป็นภาระต่อผูเ้ลี้ยงสัตวใ์นเขตเทศบาล 

- เพื่อลดการเสี่ยงต่อจาํนวนสุนขัและแมวที่มี

จาํนวนมากอนัก่อใหเ้กิดโรคพิษสุนขับา้ 

- ฉีดวคัซีน  สุนขัและสัตว ์

เลี้ยง  จาํนวน  1,800 ตวั 

- ฉีดยาคุมกาํเนิดในสุนขั 

และแมว  จาํนวน 600  ตวั 

- จบัสุนขัจรจดั  ภายในเขต 

 เทศบาลนครตรัง  จาํนวน 

120  ตวั 

- ฉีดยาคุมกาํเนิด  จาํนวน  

 250  ตวั 

  300,000 

 

  300,000 

 

  300,000 

 

-สุนขัจะไดร้ับการฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้

ครอบคลุม 

-สามารถป้องกนัและควบคุม

โรคพิษสุนขับา้ที่จะติดต่อมา

สู่คน 

-ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้

ความเขา้ใจถึงความสาํคญั

ของโรคพิษสุนขับา้ 

- ลดจาํนวนประชากรสุนขั

และแมวที่ไม่มีคุณภาพลงซึ่ง

มีผลใหคุ้ณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น 

-กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

-งานสัตวแพทย ์

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

128 
128 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

6 โครงการควบคุม

แมลงและพาหะ 

นาํโรค 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อเฝ้าระวงั ควบคุม

ป้องกนัและลดอตัรา

การป่วย/ตาย จาก

โรคติดต่อที่เกิดจาก

แมลงและพาหะนาํโรค 

2. เพื่อทาํลายแหล่งที่อยู่

อาศยัแหล่งเพาะพนัธุ์

และลดปริมาณสัตวแ์ละ

พาหะนาํโรค 

1. พน่หมอกควนักาํจดัยงุและทาํลายแหล่ง

เพาะพนัธุ์ลกูนํ้ายงุลาย 

-ในชุมชน 27 ชุมชน 

-ตลาดสด 5 แห่ง 

-โรงเรียนทั้งในสังกดัและนอกสังกดัเทศบาล 24 

แห่ง 

-สวนสาธารณะและศาสนสถาน ในเขตเทศบาล 

2. กาํจดัหนูในตลาดสด 2 แห่ง (ตลาดสดเทศบาล

, ตลาดสดท่ากลาง) 

3. แจกจ่ายยาเบื่อหนูแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

4. กาํจดัแมลงวนัโดยการวางเหยือ่ล่อบริเวณที่

สาธารณะ และตลาดสด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1. ลดอตัราการป่วย/ตาย

จากโรคติดต่อที่เกิดจาก

แมลงพาหะนาํโรค 

2. ลดอตัราการเพิ่มของ

แมลงและพาหะนาํโรค 

3. แหล่งเพาะพนัธุ์ของ

แมลงและพาหะนาํโรค 

-กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

-งานสุขาภิบาล

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

7 โครงการเฝ้าระวงั

และควบคุมโรค 

ไม่ติดต่อ 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหผู้ป้่วยโรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสูงสามารถ

ดูแลตนเองได ้

2. เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะ

แทรกซอ้งที่รุนแรงในผูป้่วย

โรคเบาหวานและความดนั

โลหิตสูง 

3. เพื่อสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานคดักรองและคน้หา

ผูป้่วยโรคไม่ติดต่อ 

1. จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้่วย

โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงใน

รูปแบบค่ายกลางวนั (DAY CAMP) 

2. จดักิจกรรมคลินิกเทา้ในผูป้่วย

โรคเบาหวาน 

3. ส่งเสริมการจดับริการสุขภาพในพื้นที่

รับผดิชอบรวมทั้งการคดักรองเพื่อคน้หา

กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง 

ตวัชี้วดั 

1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ

คดักรอง 

2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มป่วยไม่มี

ภาวะแทรกซอ้นเพิ่มขึ้น 

120,000 120,000 120,000 - ผูป้่วยสามารถดูแล

ตนเองได ้ อยา่งมี

คุณภาพไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้นที่

รุนแรงและสามารถ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ

สุข 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 1,2,3 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

8 โครงการห่วงใยมารดา

พฒันาทารก 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหม้ารดาขณะตั้งครรภ์

และหลงัคลอดมีความรู้ในการ

ดูแลตนเองและทารกขณะ

ตั้งครรภแ์ละหลงัคลอด 

2. เพื่อส่งเสริมใหม้ารดาเลี้ยง

ทารกดว้ยนมแม่จนอายจุนครบ 

6 เดือน 

- ติดตามเยีย่มหญิงตั้งครรภใ์นเขต

เทศบาล และใหค้าํแนะนาํในการดูแล

ตนเองเพื่อใหท้ารกในครรภส์มบูรณ์ 

แขง็แรง การปฏิบตัิตวัเพื่อเตรียมคลอด 

ขณะคลอด และหลงัคลอด 

- จดัซื้อของเยีย่มและของใชท้ี่จาํเป็น

เพื่อมารดาตั้งครรภ ์เตรียมคลอด หลงั

คลอด และทารกแรกเกิด 

 

 

 

150,000 150,000 150,000 1. มารดาสามารถดูแล

และปฏิบตัิตนในภาวะ

ตั้งครรภข์ณะคลอดและ

หลงัคลอดไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

2. ทารกไดร้ับนมแม่จน

อาย ุ6 เดือน และ

เจริญเติบโต มี

พฒันาการตามวยัอยา่ง

สมบูรณ์แขง็แรง 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

9 โครงการมหกรรม

อาหารดีศรีตรังบาน 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกั

ถึงการบริโภคและเลือกซื้อ

อาหารที่ปลอดภยัถกู

สุขลกัษณะ 

2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ของดี

เมืองตรังเกี่ยวกบัอาหารที่

สะอาดและปลอดภยั 

1. จดักิจกรรมมหกรรมอาหารดี

ศรีตรังบานร่วมกบัชมรม

ผูป้ระกอบการร้านอาหารและส่วน

ราชการต่าง จาํนวน 1  ครั้ง (5 วนั) 

2. อบรมผูป้ระกอบการร้านอาหาร

และตรวจเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาล

อาหาร 

3. ตรวจสุขภาพผูจ้าํหน่ายอาหาร

และผูส้ัมผสัอาหาร 

4. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

การบริโภคอาหารที่ปลอดภยั 

500,000 500,000 500,000 1. ประชาชนมีความ

ตระหนกัเกี่ยวกบัการ

บริโภคและเลือกซื้อ

อาหารที่ปลอดภยั      

ถกูสุขลกัษณะ 

2. อาหารซึ่งเป็นของดี

เมืองตรังเป็นที่รู้จกั

แพร่หลายและ

ประชาชนไดบ้ริโภค

อาหารที่สะอาดและ

ปลอดภยั 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานสุขาภิบาล

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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132 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการรณรงคป์้องกนั 
ยาเสพติดโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมี
ความรู้และรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด 
-เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 
-จดัอบรมการรณรงค์
ป้องกนัยาเสพติด 
-จดัทศันศึกษานอก
สถานที่ต่างจงัหวดั 
-จดัแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพ
ติดของผูบ้ริหาร พนกังาน
ครู ผูป้กครอง นกัเรียน 
ฯลฯ 

-คณะครู นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรัง  จาํนวน 3,000คน
ร่วมกิจกรรมรณรงคป์้องกนัยาเสพ
ติด 
-นกัเรียนแกนนาํต่อตา้นยาเสพติด
เขา้รับการอบรม จาํนวน 100 คน 

350,000 350,000 350,000 -รณรงคป์้องกนัยาเสพติด
โดยการจดักิจกรรมแก่
นกัเรียนสังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 

-สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการอาหารเสริม (นม) 1.เพื่อใหเ้ดก็เลก็,
นกัเรียนไดด้ื่มนม
ตลอดปีการศึกษา 
2.เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนและเดก็เลก็มี
สุขภาพร่างกาย
แขง็แรงและมีการ
เจริญเติบโตตามวยัที่
เหมาะสม 

-เพื่อจดัซื้อนมใหก้บัเดก็เลก็,นกัเรียน
ในสังกดั ดงันี้ 
  -สาํหรับศพด.วดัคลองนํ้าเจด็ ,ศพด.
วดัควนวเิศษ,และศพด.เทศบาลนคร
ตรัง จาํนวน 280 วนั 
  -โรงเรียนอนุบาลตรัง จาํนวน  260 
วนั (ระดบัอนุบาล – ป. 6) 
   -โรงเรียนวดัควนวเิศษ        จาํนวน  
260 วนั (ระดบัอนุบาล – ป. 6) 
-โรงเรียนเทศบาลในสังกดัทั้ง 7 
โรงเรียน โรงเรียนละ  260 วนั        
(ระดบัอนุบาล – ป. 6) 
-โรงเรียนเทศบาลในสังกดัจาํนวน 3 
โรงเรียน โรงเรียนละ  260 วนั        
(ระดบั ม.1  - 3) 

14,000,000 
(ขอรับการ 
สนบัสนุน

งบประมาณ) 

14,000,000 
(ขอรับการ 
สนบัสนุน

งบประมาณ) 

14,000,000 
(ขอรับการ 
สนบัสนุน

งบประมาณ) 

1.เดก็เลก็,นกัเรียนระดบัชั้น
นกัเรียนระดบัอนุบาล – 
มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) ดื่มทุกวนั
ครบทุกคน 
2.นกัเรียนมีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์แขง็แรง 

-สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนัสาํหรับโรงเรียน
ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 
(กรมการศาสนา) 

-เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนและเดก็เลก็
ไดม้ีอาหารกลางวนั
รับประทานทุกวนั 
-เพื่อใหน้กัเรียนและ
เดก็เลก็มีสุขภาพ
อนามยัสมบูรณ์
แขง็แรง 

1.จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั
สาํหรับโรงเรียนอนุบาลตรัง 
ระดบัอนุบาล ถึงป.6 
2.จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั
สาํหรับโรงเรียนวดัควนวเิศษ 
ระดบัอนุบาล ถึงป.6 
3.จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 
สาํหรับเดก็เลก็ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
วดัคลองนํ้าเจด็ 

7,700,000
(เงินอุดหนุน) 

7,700,000 
(เงินอุดหนุน) 

7,700,000 
(เงินอุดหนุน) 

-นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
และเดก็เลก็ (กรมการศาสนา)
มีภาวะโภชนาการที่ดีร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรง 

-สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา  ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

135 
135 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเดก็เลก็ ของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล
นครตรัง 

-เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภาวะโภชนาการ
เดก็นํ้าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ์
และนํ้าหนกัเกินเกณฑ์
ของเดก็เลก็ภายในศนูยฯ์ 

-เดก็กลุ่มเป้าหมายมีนํ้าหนกั
ส่วนสูงตามเกณฑ ์
-เดก็ไดร้ับการเฝ้าระวงัทาง
โภชนาการ 
-ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ในเรื่องโภชนาการของเดก็ 
-เดก็รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากขึ้น 

8,000 8,000 8,000 -เดก็ไดร้ับการดูแลและเอาใจ
ใส่และแกป้ัญหาภาวะ
โภชนาการเดก็นํ้าหนกัตํ่ากวา่
เกณฑแ์ละนํ้าหนกัเกินเกณฑ ์

-สาํนกัการศึกษา 
-หน่วยศึกษานิเทศก ์
-งานโรงเรียน 
จนท.สาธารณสุข 
เทศบาล 
-ศพด.ทน.ตรัง 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานทีม่ีความสะอาด ความปลอดโรค 

136 136 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

1 โครงการความ

ร่วมมือทางดา้น 

การสุขาภิบาล 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหส้ถานที่ประกอบการ

ดา้นอาหาร แผงลอย และ 

ตลาดสดสะอาด ถกูสุขลกัษณะ 

2. เพื่อพฒันาและยกระดบั

ร้านอาหาร แผงลอย และตลาด

สดใหไ้ดม้าตรฐานของกรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

3. เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคได้

เลือกซื้ออาหารที่สะอาด

ปลอดภยั 

1. อบรมใหค้วามรู้ดา้นการ

สุขาภิบาลอาหารแก่

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร แผง

ลอยและตลาดสด จาํนวน 200 คน 

2. ทศันศึกษาดูงานสถานที่

ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย 

และตลาดสดที่ไดม้าตรฐานของ

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

โดยตวัแทนผูท้ี่ผา่นการอบรมและ

เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งจาํนวน 50 

คน 

200,000 200,000 200,000 1. ผูป้ระกอบการร้านอาหาร แผง

ลอยและตลาดสด มีความรู้ดา้นการ

สุขาภิบาลสามารถนาํไปพฒันาและ

ปรับปรุงสถานที่ประกอบการให้

สะอาด ถกูสุขลกัษณะและได้

มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข 

2. มีสถานที่ประกอบการร้านอาหาร 

แผงลอยและตลาดสด ที่สะอาดถกู

สุขลกัษณะไวบ้ริการแก่ประชาชน 

3. ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซื้ออาหารที่

สะอาดและปลอดภยั 

-กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

-งานสุขาภิบาล

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตร์  การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานทีม่ีความสะอาด ความปลอดโรค 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
      2556 

     (บาท) 

       2557 

      (บาท) 

     2558 

    (บาท) 

2 โครงการอุดหนุน

การพฒันางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

ในเขตเทศบาล 

นครตรัง 

 

 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1. เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับ

การดูแลและการบริการ

เบื้องตน้ 

2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัปัจจยั

สิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

พฒันาพฤติกรรม 

- อสม.จดัทาํแผนงานพฒันาและวธิีการดาํเนินงาน

ตามแผนงานพฒันาสุขภาพได ้3 กลุ่มกิจกรรม  

ดงันี้ 

1. การพฒันาศกัยภาพดา้นสุขภาพฯ การ

ประชุมสัมมนาการศึกษาดูงาน ฯลฯ 

2. การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ เช่น 

การจดับริการ การปฏิบตัิงาน การรณรงค ์ฯลฯ 

3. การจดับริการสุขภาพเบื้องตน้ในศนูย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) เช่น การ

จดับริการ, การปฏิบตัิงาน, การจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ  (จาํนวน 27 ชุมชน ๆ ละ  10,000  บาท) 

 

270,000 270,000 270,000 1. ประชาชนมีสุขภาพ

อนามยัที่สมบูรณ์

แขง็แรง 

2. ประชาชนมีทกัษะใน

การดูแลสุขภาพตนเอง 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานแผนงาน

สาธารณสุข 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา  สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

138 
138 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการสร้าง

จิตสาํนึกดา้น

สิ่งแวดลอ้ม

ร่วมกนัลดเมือง

ร้อนดว้ยมือเรา 

 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

1. เพื่อใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนไดต้ระหนกั

ถึงความสาํคญัของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และมีจิตสาํนึกในการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

2. เพื่อใหเ้กิดภาคี

เครือข่ายเยาวชนดา้น

สิ่งแวดลอ้มร่วมกนัใน

การรณรงคแ์ละหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 

1. จดัอบรมใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกดา้น

สิ่งแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่

ประชาชน เยาวชน และนกัเรียนในเขตเทศบาล 

จาํนวน 200 คน 

2. จดักิจกรรมการพฒันาสิ่งแวดลอ้มในเขตเทศบาล 

ในวนัสิ่งแวดลอ้มโลกและวนัสิ่งแวดลอ้มไทย 

3. จดันิทรรศการดา้นสิ่งแวดลอ้มและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. จดักิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดลอ้มโรงเรียนใน

เขตเทศบาล และทศันศึกษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม

พื้นที่จริงแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มภาคีเครือข่าย

สิ่งแวดลอ้ม ครู และเจา้หนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ จาํนวน 

50 คน 

500,000 500,000 500,000 1. เยาวชน นกัเรียน กลุ่มภาคี

เครือข่ายสิ่งแวดลอ้ม กลุ่มคดัแยก

ขยะทาํปุ๋ย ประชาชน และเจา้หนา้ที่

มีความรู้ ความเขา้ใจดา้น

สิ่งแวดลอ้มมากขึ้น สามารถ

เผยแพร่ความรู้ดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

ขอ้มูลสู่ครอบครัวและชุมชน 

2. เยาวชน ประชาชนมีความ

ตระหนกัและมีจิตสาํนึกในการดูแล

รักษาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มมากยิง่ขึ้น เกิดกลุ่มภาคี

เครือข่ายสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้น 

- กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- งานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร์  การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา  สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

139 
139 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
  สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลก

ร้อนและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนั 

3. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่

นกัเรียน เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกบั

ภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะ

โลกร้อนที่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 

4. เพื่อนาํขยะอินทรียซ์ึ่งเป็นวสัดุเหลือใช้

มาแปรรูปเป็นปุ๋ยและนํ้าหมกัชีวภาพใช้

ปรับปรุงดินเพาะปลกูและนาํนํ้าหมกัจาก

ขยะอินทรียบ์าํบดันํ้าเสีย/ลดกลิ่นเหมน็

ในคูระบายนํ้าสาธารณะ 

5. จดัทศันศึกษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้มแก่

กลุ่มภาคีเครือข่ายสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 

กลุ่มคดัแยกขยะ ทาํปุ๋ย กลุ่มซาเลง้ และ

ประชาชน และเจา้หนา้ที่ จาํนวน 50 คน 

6. สามารถผลิตปุ๋ยหมกัอินทรียแ์ละนํ้าหมกั

ชีวภาพ ดงันี้ 

- ผลิตปุ๋ยหมกัอินทรีย ์6,000 กิโลกรัม/ปี 

- ผลิตปุ๋ยนํ้าหมกัชีวภาพ 20,000 ลิตร/ปี 

   3. ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและ

มลพิษที่เกิดจากสิ่งแวดลอ้ม

ลดลง 

4. สามารถนาํประสบการณ์

มาเป็นแนวทางและปรับ

ประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงาน

ดา้นสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้การทาํปุ๋ย

หมกั/นํ้าหมกัชีวภาพแก่

ประชาชนทัว่ไปและ

หน่วยงานอื่นที่สนใจ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2 โครงการจดันิทรรศการ

และผลิตสื่อเผยแพร่

ดา้นสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

1. เพื่อจดันิทรรศการ

ประชาสัมพนัธ์ผลงานดา้น

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้/

ประชาสัมพนัธ์ดา้นสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้มแก่กลุ่ม

ประชาชน, บุคลากร, องคก์ร

ชุมชน, อสม. และหน่วยงาน

อื่นๆ 

1. จดันิทรรศการประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  

ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ 

2. จดัทาํสื่อความรู้ ประชาสัมพนัธ์

เกี่ยวกบัดา้นสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้มรูปแบบต่างๆ เช่น แผน่พบั  

คู่มือ   โปสเตอร์  ป้ายผา้  รายงานต่างๆ 

 

 

100,000 100,000 100,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล, 

บุคลากร, องคก์รชุมชน,  

อสม.  ไดร้ับความรู้ดา้น

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม

สามารถนาํไปประยกุคใ์ช้

กบัตนเองครอบครัวและ

ชุมชนได ้

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานแผนงาน

สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการปรับภูมิทศัน์ 
ริมคลองนํ้าเจด็บริเวณ
ดา้นหนา้ที่ทาํการชุมชน
สรรพากร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สาํหรับ
พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชนในชุมชน 
 - เพื่อจดัใหม้ีพื้นที่สาํหรับ
การแสดงและจดังาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจาํปีของชุมชน 
 - เพื่อป้องกนัการพงัทลาย 
ของดิน และการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- ก่อสร้างลานกระเบื้องคอนกรีต
อดัแรงสาํเร็จรูป พื้นที่ประมาณ 
90 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผนงักนัดินคอนกรีต 
อดัแรงสาํเร็จรูป ความยาว
ประมาณ 15.00 เมตร ความสูง
ประมาณ 3.00 เมตร 
- ก่อสร้างลานบนัไดท่านํ้า ค.ส.ล.
ความยาวประมาณ 5.00 เมตร 
ขั้นบนัไดสูงจากระดบันํ้า
ประมาณ 3.00 เมตร 
- งานจดัสวนและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวา่ง 

2,000,000 - - - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ
พกัผอ่นหยอ่นใจและจดั
งานประเพณีของ
ประชาชนในชุมชน 
 - ป้องการการพงัทลาย
ของดินและการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการปรับภูมิทศัน์ที่
สาธารณประโยชน์ 
บริเวณหนองนํ้าหลงั 
หา้งสิริบรรณ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกาํลงั
กายและพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของประชาชน 
 - เพื่อการดูแลรักษาและ
ป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- ถมดินปรับพื้นที่หนองนํ้าเดิม 
พื้นที่ประมาณ 950 ตารางเมตร 
หรือปริมาตรดินถมประมาณ 
4,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 - ก่อสร้างลานคอนกรีตอดัแรง
สาํเร็จรูป พื้นที่ประมาณ         
480 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างศาลาและซุม้นัง่
พกัผอ่น พื้นที่ประมาณ           
165 ตารางเมตร 
 - จดัสวน ปลกูไมย้นืตน้และ    
ไมด้อกไมป้ระดบั พื้นที่ประมาณ 
480 ตารางเมตร 

- 3,000,000 - - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ
ออกกาํลงักายและ
พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน 
 - ป้องการการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการปรับภูมิทศัน์ที่
สาธารณประโยชน์ 
บริเวณ  ถนนเพลินพิทกัษ์
ใกลศ้าลเจา้ท่ามก๋งเยีย่ 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกาํลงั
กายและพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของประชาชน 
 - เพื่อดูแลบาํรุงรักษาที่
สาธารณประโยชน์ 
 - เพื่อการดูแลรักษาและ
ป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ 
บริเวณถนนเพลินพิทกัษ ์ เป็น
ลานกีฬาเอนกประสงค ์ พื้นที่
ประมาณ 1,200 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11,500,000 - - เพิ่มพื้นที่สาํหรับการ
ออกกาํลงักายและ
พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน 
 - ป้องการการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างพนงั- 
กนัดินคลองนางนอ้ย 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อป้องกนัการพงัทลาย
ของดินริมฝั่งคลอง 
 - เพื่อแกไ้ขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของประชาชน 

ก่อสร้างพนงักนัดิน แบบกล่อง
หินลวดตาข่าย (กล่องแกเบียน) 
สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร  จาํนวน  
3 ช่วง  ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 
325.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 

8,800,000 - - - สามารถป้องกนั      
การพงัทลายของดิน  
ริมฝั่งคลอง 
 - แกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของประชาชน 

- สาํนกัการช่าง 
 - งานสาธารณูปโภค 
 - งานวศิวกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
และขดุลอกแหล่งนํ้า
สาธารณะ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าในคลองและ 
หนองนํ้าสาธารณะภายใน 
เขตเทศบาล 
- เพื่อสาํรวจทิศทางนํ้าไหล
ของแหล่งนํ้าสาธารณะ 
- เพื่อกาํจดัวชัพืชในคลองและ
หนองนํ้าสาธารณะ 

- ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใน
คลองหว้ยยางคลองนํ้าเจด็  
หนองนํ้าหลงัหา้งสิริบรรณ
หนองพลอง  และหนองแฟบ 
ฯลฯ  เดือนละ 1 ครั้ง 
- ขดุลอกคลองหว้ยยาง คลอง
นํ้าเจด็ตลอดสาย  และขดุลอก
หนองนํ้าสาธารณะ จาํนวน 
10 หนอง  จาํนวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 

- 1,000,000 
 

- - เป็นการเฝ้าระวงัแหล่ง
นํ้าสาธารณะเพื่อให้
สามารถเขา้ปรับปรุง
แกไ้ขไดท้นัการเมื่อเกิด
วกิฤติ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานบาํบดันํ้าเสีย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายนํ้าและรวบรวม   
นํ้าเสีย ลุ่มนํ้าคลองนํ้าเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อระบายนํ้าและรวบรวม
นํ้าเสียจากแหล่งนํ้าลุ่มนํ้า
คลองนํ้าเจ็ดเขา้สู่ระบบบาํบดั 
นํ้าเสียของเทศบาล 
  

- ก่อสร้างรางรับนํ้าเสีย  ลึก 
0.60 เมตร กวา้งประมาณ 
1.20 เมตร  ยาวประมาณ 
5,000 เมตร  พร้อมจุดดกันํ้า
เสียและจุดบรรจบ 
- วางท่อHDPE ขนาด 0.40 ม. 
ยาวประมาณ 1,500 เมตร 
พร้อมบ่อพกัและบ่อดกันํ้าเสีย 
 - ก่อสร้างสถานีสูบนํ้า  
จาํนวน 1 แห่ง 
 - ทาํทางเดินเลียบคลอง และ
เพิ่มพื้นที่ตามแยกของสะพาน
ที่คลองผา่น  

- - 143,750,000 
(งบขอรับ

การ 
สนบัสนุน) 

- ทาํใหน้ํ้าในคลอง      
นํ้าเจด็มีคุณภาพดียิง่ขึ้น  
ไม่เน่าเสีย 

- สาํนกัการช่าง 
- งานบาํบดันํ้าเสีย 
- งานวศิวกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างพนงั  
ค.ส.ล.เลียบคลองหว้ยยาง 
บริเวณถนนอุดมลาภ  
ซอย 3 ไปทางทิศ
ตะวนัตก 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อป้องกนัการพงัทลาย 
ของดินสองฝั่งคลอง 
- เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม 

ก่อสร้างพนงั ค.ส.ล.  
ฐานกวา้ง 1.50 เมตร  สูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร  ยาวประมาณ 
80.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,700,000 
 

- สามารถป้องกนัการ 
พงัทลายของดินสองฝั่ง
คลอง 
 - แกไ้ขปัญหานํ้าท่วม 
ในฤดูนํ้าหลาก 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวศิวกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม

พฒันาการท่องเที่ยว 

อยา่งย ัง่ยนื 

 

- เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรม
สนบัสนุนการท่องเที่ยว พฒันา
ดา้นงานบริการ 
- เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
นกัท่องเที่ยวไดรู้้จกัสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงอยูแ่ลว้ และยงัไม่เป็นที่
รู้จกัมากนกั 
- เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรู้
การท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวควบคู่ไปกบัการ
อนุรักษธ์รรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มตามโครงการความ
ร่วมมือไทย-สวเีดนฯ (ตาม
แผนปฏิบตัิการ 21) 

- จดัโครงการอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 

จาํนวน 1 ครั้ง เป้าหมายเยาวชนใน

จงัหวดัตรัง จาํนวน 200 คน 

- จดักิจกรรมรถบงัคบัวทิยบุงัคบัจาํนวน 

1 ครั้ง เป้าหมายชาวไทยและต่างประเทศ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

- จดัประชุมสัมมนาผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งดา้น

การท่องเที่ยวในจงัหวดัตรัง จาํนวน 1 

ครั้ง จาํนวน 100 คน 

- จดักิจกรรมสนบัสนุนการท่องเที่ยว 2 

ครั้ง จาํนวน 500 คน 

- จดัทาํสื่อ แผน่พบั ใบปลิวและสื่ออื่น ๆ 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ การท่องเที่ยว 

550,000 550,000 50,000 - สร้างรายไดใ้หค้นใน
ทอ้งถิ่น 
- เกิดความสาํนึกรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม ตระหนกัและ
รับรู้ถึงการอนุรักษแ์หล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งดูแล
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ใหค้งสภาพเดิมมากที่สุด
ควบคู่ไปกบัการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยวใหด้ียิง่ขึ้น 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการศนูยก์าร

เรียนรู้ ICT เฉลิม-

พระเกียรติเพื่อการ

ท่องเที่ยวจงัหวดั

ตรัง 

- เพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้

ขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยว

จงัหวดัตรัง โดยใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่

พระเกียรติคุณของสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

 

 

 

- มีสถานที่สาํหรับคน้ควา้

ขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวจงัหวดั

ตรังโดยใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1,200,000 - - - เป็นการประชาสัมพนัธ์

และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ในจงัหวดัตรัง 

- เป็นการยกยอ่งเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งหอเกียรติ
ประวตัิ คนดีศรีตรัง 
บริเวณเขาหนองยวน 
  

- เพื่อใหม้ีสถานที่แสดงรูป
จาํลองบุคคลสาํคญัที่สมควร
ยกยอ่ง และอริยสงฆ ์สาํหรับ
รําลึกและเคารพบูชาของ
ประชาชนในจงัหวดัตรัง 
- เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วฒันธรรม 

- ปรับปรุงอาคารเดิมที่ชาํรุด
ใหอ้ยูใ่นสภาพสวยงามและ
ใชง้านไดต้ามปกติ 
- ก่อสร้างบนัไดทางขึ้น 
- งานปรับปรุงภูมิทศัน์ 
- งานจดัหาวสัดุครุภณัฑ์
สาํหรับการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
 
  
 
 
 
 

20,000,000 
 

- - - จงัหวดัตรังมีสถานที่
แสดงรูปจาํลองบุคคล
สาํคญัที่สมควรยกยอ่ง 
และอริยสงฆ ์สาํหรับ
รําลึกและเคารพบูชา 
- เป็นการเพิ่มศกัยภาพ
การท่องเที่ยวของ
จงัหวดัตรัง 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
สัตวน์ํ้ าทะเลและนํ้าจืด  
จงัหวดัตรัง 
  

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้น
นิเวศน์ของสัตวน์ํ้าทะเลและ
นํ้าจืด อยา่งเป็นระบบ 
 - เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสัตวน์ํ้า
ในทอ้งถิ่น สาํหรับการ 
อนุรักษ ์หรือขยายพนัธุ์ 
 - เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้สาํหรับนกัเรียน
นกัศึกษา และประชาชนหรือ 
นกัท่องเที่ยวทัว่ไป 
- เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั
ตรัง 

ก่อสร้างอาคารพพิิธภณัฑส์ตัว์
นํ้ าทะเลและนํ้าจืด จงัหวดัตรัง 
ในพื้นที่สวนสาธารณะกะพงั
สุรินทร์  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
2,500 ตารางเมตร ดงันี้ 
 - งานโครงสร้างอาคาร   
จาํนวน 1 หลงั 
 - งานปรับปรุงภมูิทศัน ์
 - งานจดัหาวสัดุครุภณัฑ์
สาํหรับการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
 - งานจดัหาเครื่องมือการวจิยั
สาํหรับการจดัทาํศูนยว์จิยั 
 - งานจดัทาํสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

120,000,000 
 

- - - มีแหล่งเรียนรู้ทางดา้น
ระบบนิเวศวทิยา และ
แหล่งศึกษาสัตวน์ํ้าใน
จงัหวดัตรัง 
 - มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้สาํหรับนกัเรียน 
นกัศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป เพิ่มขึ้น 
 - เป็นการเพิ่มศกัยภาพ
การท่องเที่ยวของ
จงัหวดัตรัง 
 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการขยายพื้นที่
สวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐฯ์ 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่พกัผอ่น  
หยอ่นใจและนนัทนาการ
ภายในเขตเมืองใหม้ากขึ้น 
- เพื่อรองรับประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาใชบ้ริการ
สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น 
 

ขยายพื้นที่สวนสาธารณะ
อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุ
ประดิษฐ ์เนื้อที่ 5–3– 4/10 ไร่ 
โดย  
- ก่อสร้างถนน ทางเดิน ลาน
อเนกประสงคแ์ละที่จอดรถ 
- ก่อสร้างอาคารร้านคา้และ
ศาลาพกัผอ่น 
- ก่อสร้างสะพานลอย        
คนเดินขา้ม 
- ปลกูตน้ไม/้จดัสวนหยอ่ม 
- งานระบบประปา/สุขาภิบาล 
- งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

- 45,000,000 
 

- - มีพื้นที่พกัผอ่น    
หยอ่นใจและ
นนัทนาการภายในเขต
เมืองเพิ่มขึ้น 
- สามารถรองรับ 
ปริมาณประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวไดม้ากขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างสนาม
เดก็เล่นและติดตั้งอุปกรณ์ 
เครื่องเล่นภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  

- เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ใหบ้ริการ
สวนสาธารณะในการ
รองรับการท่องเที่ยว 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และการออกกาํลงักาย
ของเดก็ 
- เพื่อส่งเสริม
พฒันาการและการ
ออกกาํลงักายแก่เดก็ 

ก่อสร้างสนามเดก็เล่นภายในสวนสาธารณะฯ 3 
แห่ง ประกอบดว้ย  สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรี-
นครินทร์ สวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ และ
สวนสาธารณะอนุสาวรีย ์พระยารัษฎาฯ  
แต่ละแห่งก่อสร้างและติดตั้งดงันี้ 
1. ติดตั้งเครื่องเล่น ชุดสไลเดอร์ ประกอบดว้ย  5 
สถานี คือ 
1.1 สถานีที่ 1 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้น และสไล
เดอร์ - สไลเดอร์รูปหอยโข่ง 
1.2 สถานีที่ 2 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้นเชื่อม
สถานีที่ 1 – สไลเดอร์ลอด – สไลเดอร์ 
1.3 สถานีที่ 3 ประกอบดว้ย อุโมงลอดเชื่อมสถานี
ที่ 2 - สไลเดอร์เดี่ยว – สไลเดอร์หอยโข่งคู่ – ทาง
ขึ้น 
1.4 สถานีที่ 4 ประกอบดว้ย สไลเดอร์ 
1.5 สถานีที่ 5 ประกอบดว้ย สไลเดอร์คู่ 

- 19,950,000 
 

- - สวนสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง       
มีศกัยภาพในการรองรับ
ประชาชนผูม้าท่องเที่ยว 
พกัผอ่นหยอ่นใจ และ
ออกกาํลงักายเพิ่มขึ้น 
- เป็นการส่งเสริม
นนัทนาการและการ 
ออกกาํลงักายแก่เดก็   
อีกทางหนึ่ง 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   2. ติดตั้งเครื่องเล่น ชุดเรือ ประกอบดว้ย 3 สถานี  
คือ 
2.1 สถานีที่ 1 ประกอบดว้ย บนัไดทางขึ้น – สไล
เดอร์ – กาํแพงปีน – ลกูกลิ้งหมุน – ทางเดินเชื่อม
สถานีที่ 2 
2.2 สถานีที่ 2 ประกอบดว้ย เรือ – บนัไดเวยีน – 
สไลเดอร์ลอด – ทางขึ้น – อุโมงคล์อดเชื่อม
สถานีที่ 3 
2.3 สถานีที่ 3 ประกอบดว้ย สไลเดอร์หอยโข่ง 
3. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริงมอเตอร์ไซค ์ 
จาํนวน 1 ชุด 
4. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง  รถเต่า  
จาํนวน 1 ชุด 
5. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริงจระเข ้จาํนวน 
1 ชุด 

    - สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
  
 
  
  
  
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   6. ติดตั้งเครื่องเล่นชุดโยกเยกสปริง  4 ที่นัง่ 
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 

    - สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวา่งรอบ
สวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ภายในและโดยรอบ
สวนสาธารณะ 
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภยัแก่ผูม้า
ใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าประดบั
โดยรอบสวนสาธารณะ 
จาํนวน 48 ตน้ 
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
ดา้นในสวนสาธารณะ 
จาํนวน 6 ตน้ 

- 3,800,000 - - ทศันียภาพภายในและ
โดยรอบสวนสาธารณะ
มีความสวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนผูม้าใช้
บริการสวนสาธารณะมี
ความสะดวกปลอดภยั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวา่งภายใน
สวนสาธารณะ 
กะพงัสุรินทร์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ภายในสวนสาธารณะ 
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภยัแก่ผูม้า
ใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าบนเสาสูง
ไม่ตํ่ากวา่ 15 เมตร  ภายใน
สวนสาธารณะ จาํนวน 9 ตน้ 
 

- 4,500,000 - - ทศันียภาพภายใน
สวนสาธารณะมีความ
สวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนผูม้าใช้
บริการสวนสาธารณะมี
ความสะดวกปลอดภยั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวา่งภายใน
สวนสาธารณะสังขวทิย ์
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ภายในสวนสาธารณะ 
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภยัแก่ผูม้า
ใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าบนเสาสูง
ไม่ตํ่ากวา่ 15 เมตร  ภายใน
สวนสาธารณะ จาํนวน 1 ตน้ 
 

- 500,000 - - ทศันียภาพภายใน
สวนสาธารณะมีความ
สวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนผูม้าใช้
บริการสวนสาธารณะมี
ความสะดวกปลอดภยั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวา่งภายใน
สวนสาธารณะทบัเที่ยง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ภายในสวนสาธารณะ 
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภยัแก่ผูม้า
ใชบ้ริการสวนสาธารณะ 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าบนเสาสูง
ไม่ตํ่ากวา่ 15 เมตร  ภายใน
สวนสาธารณะ จาํนวน 2 ตน้ 
 

- 1,000,000 - - ทศันียภาพภายใน
สวนสาธารณะมีความ
สวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนผูม้าใช้
บริการสวนสาธารณะมี
ความสะดวกปลอดภยั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง 

ทางเทา้ภายใน

สวนสาธารณะสมเดจ็ 

พระศรีนครินทร์ 95 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทางเดินเทา้
ภายในสวนสาธารณะใหม้ี
สภาพสมบูรณ์ สวยงาม 

- รื้อถอนทางเดินบลอ็ก
คอนกรีตอดัแรงของเดิม
บริเวณทางเดินโดยรอบเกาะ
และทางเดินดา้นหนา้
พระราชานุสาวรียส์มเดจ็  
พระศรีนครินทราบรม      
ราชชนนี ออกแลว้ปรับปรุง
ใหม่เป็นพื้นทางเทา้คอนกรีต
พิมพล์ายในที่ พื้นที่ประมาณ  
3,160 ตารางเมตร 
 
 
 

4,000,000 - - - ทางเดินเทา้ภายใน
สวนสาธารณะมีสภาพ
สมบูรณ์สวยงาม รองรับ
การใชบ้ริการของผูม้า
ท่องเที่ยวและพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสวา่งและ
ระบบกาํจดัตะไคร่นํ้า  
บริเวณนํ้าพุ ถนนพทัลุง 

- เพื่อปรับปรุงและบาํรุงรักษา 
ประติมากรรมและนํ้าพใุหม้ี
สภาพสมบูรณ์สวยงาม 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง
ชุดกินรีและนํ้าตก พร้อม 
เดินสายไฟฟ้า และตูค้วบคุม 
จาํนวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบกาํจดัตะไคร่นํ้า 
พร้อมเดินระบบสายไฟฟ้า
และระบบท่อ จาํนวน  
1 ระบบ  
 
 
 
 
 

- 680,000 - - งานประติมากรรมและ
นํ้าพไุดร้ับการ
บาํรุงรักษาใหม้ีสภาพ
สมบูรณ์สวยงาม 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง 
หอศิลปวฒันธรรม 
จงัหวดัตรัง 

- เพื่อเป็นศนูยร์วมการแสดง
ศิลปวฒันธรรมระดบัทอ้งถิ่น  
ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติและ
นานาชาติ 
 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม  จารีต
ประเพณี ศิลปะร่วมสมยั และ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ประจาํ
จงัหวดัตรัง 
 - เพื่อเป็นสถานที่สันทนาการ
และพกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน และนกัท่องเที่ยว
นานาชาติ 

ก่อสร้างหอศิลปวฒันธรรม  
พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 4,000 ตร.ม.  
ลานแสดงกิจกรรมทาง
วฒันธรรม  พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
2,160 ตร.ม.  ปรับภมูิทศัน์  
ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั  ติดตั้ง
ระบบสาธารณูปโภค  ระบบ
สาธารณูปการ ในที่ดิน     
ราชพสัดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ตง 235 (แปลงสนาม
ชนโคตรัง) ถนนพทัลุง เนื้อที่ 
9-3-14 ไร่ 

90,000,000 
(งบขอรับการ
สนบัสนุน) 

- - - คนเมืองตรังมีแหล่ง
เรียนรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม  และ
สถานที่สันทนาการ
เพิ่มขึ้น 
- นกัท่องเที่ยวนานาชาติ
มาเยีย่มเยอืนเพิ่มรายได้
ในทอ้งถิ่นและเศรษฐกิจ
ดีขึ้นในภาพรวมของ
จงัหวดั 
 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง 
ภมูิทศัน์สวนสาธารณะ 
กะพงัสุรินทร์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสาธารณะกะพงัสุรินทร์
ใหม้ีสภาพสมบูรณ์สวยงาม 

- ปรับปรุงอ่างนํ้าพร้อมระบบ
นํ้าพขุองรูปปั้นพระแม่ธรณี
บีบมวยผม จาํนวน 1 ที่ 
- ติดตั้งเครื่องเดก็เล่นของ
สนามเดก็เล่นใหม่                   
- ปรับพื้นที่จดัสวนปลกูหญา้
พร้อมไมด้อกไมป้ระดบั 
พื้นที่ประมาณ 3,000 ตร.ม.       
- ก่อสร้างประตูทางเขา้
สาํหรับงานบริการทางดา้น
ตะวนัออก จาํนวน 1 ช่อง 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
ใหม่ 

- 3,000,000- - - สวนสาธารณะไดร้ับ
การปรับปรุงใหม้ีสภาพ
สมบูรณ์ สวยงาม 
รองรับการใชบ้ริการ
ของผูม้าท่องเที่ยวและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวน 
สาธารณะทบัเที่ยง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่
การออกกาํลงักาย
กลางแจง้ และที่จอดรถ
ใหม้ากขึ้น 
 - เพื่อส่งเสริมให ้    
เดก็ประชาชนและ
เยาวชนสนใจการออก
กาํลงักาย 
  

- ก่อสร้างลานจอดรถและ PLAZA  พื้นที่
ประมาณ 3,800 ตร.ม. 
- ก่อสร้างอาคารหอ้งพกัเจา้หนา้ที่ส่วนติดต่อ
สอบถาม  หอ้งควบคุม ศาลาทางเดิน  อาคาร
ออกกาํลงักายในร่ม  พื้นที่ประมาณ 550  
ตร.ม. 
- ก่อสร้างสวนนํ้าสาํหรับเดก็ ผูใ้หญ่พร้อม
ระบบบาํบดันํ้าในสระ  ลานอเนกประสงค ์
และศาลาริมนํ้า  พื้นที่ประมาณ 6,100 ตร.ม. 
- ก่อสร้างสนามเดก็เล่น พื้นที่ประมาณ 1,800 
ตร.ม. 
- ก่อสร้างหอ้งนํ้า/ส้วม พื้นที่ 60 ตร.ม. 
- จดัสวนหยอ่มและปลกูตน้ไม ้ไมด้อกไม้
ประดบั พื้นที่ประมาณ  4,900 ตร.ม. 

- 100,000,000 
 

- - ประชาชนมีสถานที่ใน 
การเล่นกีฬากลางแจง้ 
เพิ่มมากขึ้น 
 - มีพื้นที่จอดรถสาํหรับ 
ผูเ้ขา้มาใชส้ถานที่ออก 
กาํลงักายมากขึ้น 
 - เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ      
ที่ดีขึ้น 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงพื้นที่ 
ริมคลองนํ้าเจด็จากบริเวณ
ดา้นขา้งโรงเรียน 
ดรุโณทยัถึงดา้นหลงัสนาม
กีฬาเทศบาลนครตรัง 
 
 
(เสนอโดยชุมชนทา้ยพรุ) 

-เพื่อใหเ้ป็นสถานที่พกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชนใน
ชุมชน 
-เพื่อใหเ้ป็นพื้นที่ตวัอยา่งใน
การดูแลรักษาสภาพริมคลอง
นํ้าเจด็  สาํหรับเป็นแนวทาง
ขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชน
ริมคลองนํ้าเจด็อื่นๆ 
-เพื่อสร้างจิตสาํนึกของ
ประชาชนทัว่ไปในการร่วมกนั
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งนํ้าใหส้วยงาม 

-ก่อสร้างทางเทา้คอนกรีต 
อดัแรง  ความกวา้ง  1.50 
เมตรความยาวไม่นอ้ยกวา่  
100.00  เมตร 
-ปลกูไมย้นืตน้และไมด้อกไม้
ประดบั พร้อมระบบประปา
รดนํ้าตน้ไม ้ พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
100  ตารางเมตร   

500,000 - - -ภมูิทศัน์ริมคลองนํ้าเจ็ด
มีความสวยงาม 
-ชุมชนมีสถานที่สาํหรับ
พกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนในชุมชนมี
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของ
แหล่งนํ้าและสภาพริม
คลองนํ้าเจ็ด 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อที่ดิน 
เพื่อจดัทาํเป็นลาน
อเนกประสงคช์ุมชน 
หลงัสนามกีฬา 
 
(เสนอโดยชุมชน 
หลงัสนามกีฬา) 

- เพื่อใชเ้ป็นลานอนกประสงค์
ของชุมชน  ใชส้าํหรับเป็น
สถานที่ในการจดักิจกรรม
ต่างๆ  ของชุมชน 

-จดัซื้อที่ดินเพื่อจดัทาํเป็น
ลานอเนกประสงคช์ุมชนหลงั
สนามกีฬา  ประมาณ 400  
ตารางวา 

4,000,000 - - -มีลานอเนกประสงค์
ของชุมชน  เป็นสถานที่
จดักิจกรรมต่างๆ  ของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมให้มีการใช้ทีด่ินอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่ีอยู่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการถมดินและ
ก่อสร้างลานถนน ค.ส.ล. 
บริเวณสนามกีฬา 2  
ทุ่งแจง้ 

- เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับงาน
ก่อสร้างอาคารโรงยมิเนเซียม 
1,000 ที่นัง่ ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

- ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ปรับพื้นที่ ประมาณ 6,400 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างถนนและลาน 
ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 1,500 
ตารางเมตร 

1,700,000 - - - มีพื้นที่รองรับงาน
ก่อสร้างอาคารโรง
ยมิเนเซียม 1,000 ที่นัง่
ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายนํ้า 
ถนนเพลินพิทกัษ ์ซอย 16 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
กวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 370.00 เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 0.60 
เมตร ความยาวทั้งสองขา้งไม่
นอ้ยกวา่ 740.00 เมตร 
 
 
 
 

- 4,000,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
 - การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง 
ผวิจราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตถนนเวียนกะพงั 
และถนนบา้นโพธิ์ ซอย 2 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
 

- ไสผวิจราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ 35,023 ตารางเมตร 
 - งาน Recycling หนา         
0.15 เมตร  พื้นที่ 35,023 
ตารางเมตร  
 - งานปูผวิจราจรแอสฟัลท ์   
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
กวา้ง 5.00 – 29.00 เมตร    
ยาว 2,680.00 เมตร พื้นที่ 
35,023 ตารางเมตร  พร้อม
งานตีเส้นและเครื่องหมาย
จราจร 

18,000,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
ภมูิทศัน์ถนนพทัลุง   
ช่วงที่ 2 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร
และปัญหานํ้าท่วมขงั 
 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ถนนใหม้ีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- ก่อสร้างระบบระบายนํ้า  
และทางเทา้พร้อมปรับปรุงผวิ
จราจรถนนพทัลุง จากหนา้
ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
ถึงดา้นหนา้สวนสาธารณะ
อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุ
ประดิษฐฯ์ 
 - ก่อสร้างเคเบิลใตด้ิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า  ตาม
แบบแปลนของการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

- 
  

55,300,000 
(งบขอรับการ
สนบัสนุน) 

- - สามารถแกไ้ขปัญหา
การจราจรและปัญหานํ้า
ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น 
- ทศันียภาพของถนน    
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวศิวกรรม 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

171 
171 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
ภมูิทศัน์ถนนรัษฎา-ถนน
พระราม 6 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อแกไ้ขปัญหา
การจราจรและปัญหานํ้า
ท่วมขงั 
 - เพื่อปรับปรุง
ทศันียภาพถนนใหม้ี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- ก่อสร้างระบบระบายนํ้า  และ
ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผวิจราจร
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 ช่วงสี่
แยกหอนาฬิกาถึงสี่แยกโคกหล่อ 
- ก่อสร้างเคเบิลใตด้ิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า  ตามแบบ
แปลนของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
 
 
 
 

- 
  

126,500,000 
งบขอรับการ
สนบัสนุน 

- - สามารถแกไ้ขปัญหา
การจราจรและปัญหานํ้า
ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น 
- ทศันียภาพของถนน    
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวศิวกรรม 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
ภมูิทศัน์ถนนวเิศษกลุ 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร
และปัญหานํ้าท่วมขงั 
 - เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ
ถนนวิเศษกลุใหม้ีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
  

- ก่อสร้างระบบระบายนํ้าและ  
ทางเทา้พร้อมปรับปรุงผวิ
จราจรถนนวเิศษกลุ  จาก
สะพานขา้มคลองนํ้าเจ็ดถึง
สามแยกหมี  
– ก่อสร้างเคเบิลใตด้ิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า  ตาม
แบบแปลนของการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 
 
 

- 110,000,000 
(งบขอรับการ 
สนบัสนุน) 

 

- - สามารถแกไ้ขปัญหา
การจราจรและปัญหานํ้า
ท่วมขงัไดด้ียิง่ขึ้น 
- ทศันียภาพของถนน    
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวศิวกรรม 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่งทางเขา้สนาม
กีฬาทุ่งแจง้ 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพของ
ถนนทางเขา้สนามกีฬาใหม้ี
ความสวยงามสวา่งไสว 
- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนของ
ประชาชนในยามคํ่าคืน  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
บนเสาเหลก็รีดร้อน ความสูง
ประมาณ 9.00 เมตร  จาก
ทางเขา้สนามกีฬา (ดา้น
โรงยมิ 4,000 ที่นัง่) ถึง 
โรงคดัแยกขยะ ระยะทาง
ประมาณ  1  กิโลเมตร 
 
 
 

- 2,200,000 - - ทศันียภาพของทางเขา้
สนามกีฬามีความสวา่ง
ไสวและสวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม    
คํ่าคืน 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่งถนนบริเวณ
หนา้หอสมุดแห่งชาติ  
จากแยกท่ากลางถึงแยก
กนัตงั (พาดทางรถไฟ) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ 
ของถนนใหม้ีความสวยงาม
สวา่งไสว 
- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนของ
ประชาชนในยามคํ่าคืน  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
บนเสาเหลก็รีดร้อน ความสูง
ประมาณ 9.00 เมตร  จากแยก
ท่ากลางถึงแยกกนัตงั (พาด
ทางรถไฟ) ระยะทางประมาณ  
1 กิโลเมตร 
 
 
 

2,200,000 - - - ทศันียภาพของถนน 
มีความสวา่งไสวและ
สวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

175 
175 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่งถนนขนานทาง
รถไฟ จากแยกวงัตอถึง
แยกคลองนํ้าเจด็ เชื่อมต่อ
จากของเดิม 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพ 
ของถนนใหม้ีความสวยงาม
สวา่งไสว 
- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนของ
ประชาชนในยามคํ่าคืน  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
บนเสาเหลก็รีดร้อน ความสูง
ประมาณ 9.00 เมตร  จากแยก
วงัตอถึงแยกคลองนํ้าเจ็ด 
เชื่อมต่อจากของเดิม 
ระยะทางประมาณ 750.00 
เมตร 
 
 
 

1,500,000 - - - ทศันียภาพของถนน 
มีความสวา่งไสวและ
สวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

176 
176 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวา่งเกาะกลางถนน
พระราม 6 – ถนนวเิศษกุล 
 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทศันียภาพของ
ถนนพระราม 6–ถนนวิเศษกลุ
ใหม้ีความสวยงามสวา่งไสว 
- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนของ
ประชาชนในยามคํ่าคืน  
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าบนเสาสูง
ไม่ตํ่ากวา่ 15 เมตร  บริเวณ
เกาะกลางถนนพระราม 6 
และถนนวเิศษกุล (ดา้นหนา้
สาํนกังานเทศบาล) รวม
จาํนวน 6 ตน้ 
 

- 3,000,000 - - ทศันียภาพของถนน
พระราม 6 และถนน
วเิศษกลุ มีความสวา่ง
ไสวและสวยงามยิง่ขึ้น 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยามคํ่า
คืน 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

177 
177 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนและ 
รางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนหนองยวน 
ดา้นขา้งโรงเรียน
เทศบาล 4  
(วดัมชัฌิมภมูิ) 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้า
จากถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.50 
เมตร ยาวประมาณ 32.00 เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย  0.60 เมตร ความยาวประมาณ 32.00 เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวา้ง 2.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.25 เมตร มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 10.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ยาวประมาณ 170.00 เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 103.00 เมตร 
- ปรับปรุงรางระบายนํ้า ค.ส.ล. เดิม (ดา้นหลงั
โรงเรียน) กวา้ง 0.60 เมตร   ลึก 0.80 เมตร ยาว
ประมาณ 58.00 เมตร 
 

- 2,850,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
 - การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

178 
178 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ทุ่งควน ซอยขา้ง
บา้นเลขที่ 82 (โรงเลื่อย) 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน  
  

- ขดุลอกผวิจราจรเดิมออก
แลว้ลงหินคลุกหนา 0.20 
เมตร และทาํการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร   กวา้ง      
7.50 - 8.50 เมตร  ความยาว 
ประมาณ 255.00 เมตร      
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
2,000 ตารางเมตร พร้อม 
ตีเส้นและเครื่องหมายจราจร 
 
 
 

1,300,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั   
ในการใชร้ถใชถ้นน 
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

179 
179 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนโคกขนั ซอยชุมชน
โคกขนั 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง  1.40 - 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 228.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
625 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดา้นบนเป็น
รางตื้น  มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นที่ ความยาวทั้งสองขา้ง
ประมาณ 128.00 เมตร 
 

1,000,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

180 
180 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนกนัตงัถึง 
สุดเขตเทศบาลนครตรัง 
(ขา้งร้านตาํนานลาว) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ  30.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
157 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดา้นบนเป็น 
รางตื้น มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นที่     ความยาวทั้งสองขา้ง 
ไม่นอ้ยกวา่  70.00 เมตร 
 

375,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น   
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

181 
181 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายนํ้า 
ถนนหว้ยยอด ซอย 18 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร  กวา้ง 
8.00 - 10.00 เมตร ยาวประมาณ  
696.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กวา่ 5,000 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร 
ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่  
1,385.00 เมตร 

- 9,100,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

182 
182 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงผวิ
จราจรแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ถนนบา้นโพธิ์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นน 

- ไสผวิจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
เดิม หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ 68,500 
ตารางเมตร 
 - งาน Recycling หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ 68,500 ตารางเมตร  
 - งานปูผวิจราจรแอสฟัลทต์ิก   
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวา้ง     
11.00 – 20.00 เมตร  ยาว 2,380.00 
เมตร พื้นที่ 68,500 ตารางเมตร   
พร้อมงานตีเส้นจราจรและ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
 
 

- 
 

26,500,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

183 
183 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 
รักษจ์นัทน์ ขา้งบา้น 
เลขที่ 19/8 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา       
0.15 เมตร  กวา้ง 6.00 - 8.00 
เมตร  ยาว 102.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 670 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 600,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

184 
184 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างทางเทา้
ถนนนํ้าผดุ เริ่มจาก
สะพานขา้มคลองหว้ยยาง
ถึงคลองนํ้าผดุ 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน
และเดินเทา้ 

ปรับปรุงฝารางระบายนํ้า 
พร้อมก่อสร้างทางเทา้กวา้ง   
0.80 – 1.50 เมตร ความยาว
รวมทั้งสองขา้งประมาณ 
2,300.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2,300,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นนและ
เดินเทา้ 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

185 
185 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ถนน
เพลินพิทกัษ ์ ซอย 1 
ขา้งบา้นเลขที่ 316/5 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 1.80 – 2.30 
เมตร ความยาวประมาณ 
280.00 เมตร พร้อมยกระดบั
ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.
ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร (ชนิดผวิเรียบ) 
ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ย
กวา่ 560.00 เมตร 
 
 

- 2,600,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

186 
186 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อม
ทางเทา้  ภายในสนาม
กีฬา 2 (ทุ่งแจง้) เริ่มจาก
บริเวณหนา้สนามกีฬา 
(ถนนสายตรัง-สิเกา) ถึง
บริเวณสนามยงิปืน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าบริเวณ
สนามกีฬาและอาคารต่างๆ 
ภายในสนามกีฬามีความ 
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 
- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการสัญจร และ
ออกกาํลงักายภายในสนาม 
กีฬา 

- วางท่อระบายนํ้า ค.อ.ร. 
มอก.ชั้น3 เส้นผา่ศนูยก์ลาง 
1.00 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พกัทุกระยะ 20.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ความยาว
รวมไม่นอ้ยกวา่ 1,160.00 ม. 
- วางท่อเหลี่ยมสาํเร็จรูป  
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร  ยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 45.00 เมตร 
- ก่อสร้างทางเทา้พร้อมคนัหิน 
และปูพื้นดว้ยบลอ็กคอนกรีต
อดัแรง กวา้งรวม 2.00 เมตร  
ยาวประมาณ  1,160.00 เมตร 

- - 11,500,000 - การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารภายในสนาม
กีฬามีความสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น               
นํ้าไม่ท่วมขงั 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชท้างเทา้เพื่อสัญจรและ
ออกกาํลงักาย 
- สามารถรองรับการ   
ใชง้านสาํหรับการ
แข่งขนักีฬาระดบัชาติ  
และระดบัต่างๆ  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

187 
187 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนจริงจิตร  
ขา้งบา้นเลขที่ 15 ไปทาง
ทิศเหนือ 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวา้ง 1.80 - 3.80 
เมตร ยาวประมาณ 325.00 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
1,135 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล.กวา้ง 0.80 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.80 เมตร  พื้น
ดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝาปิด
เปิดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นที่ความยาว
ทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 
650.00 เมตร 

- 4,496,500 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

188 
188 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลติกคอนกรีต และ
ท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.
พร้อมทางเทา้               
ถนนขนานทางรถไฟ  
(ช่วงหว้ยยอด-ตรัง  ตั้งแต่
ทางเขา้วดัไทรงามถึง
ที่ดินเช่ารถไฟ 
ของนายรัตน์ ภู่กลาง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตผิวจราจรหนา     
0.05 เมตร กวา้งประมาณ 
10.00 เมตร ยาวประมาณ 
2,669.00 เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร        
มีบ่อพกัทุกระยะ ประมาณ   
15.00 เมตร   
- ก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. 
กวา้งขา้งละ 2.00 เมตร   
 
 

- 96,000,000 
(งบขอรับการ 
สนบัสนุน) 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

189 
189 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง 
สะพาน ค.ส.ล. หนา้
สวนสาธารณะสมเดจ็ 
พระศรีนครินทร์ 95 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
- เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ 
บริเวณสะพานใหส้วยงาม 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ต่อเนื่องจากสะพานเดิม       
ทั้งสองฝั่ง โดยขยายฝั่งละ   
ไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร      
คิดเป็นพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่     
500 ตารางเมตร 
- ทาํผวิกรวดลา้งสลบั
กระเบื้องบริเวณที่ต่อเติม  
พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
500 ตารางเมตร 
 
 
 

- 8,000,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- ประชาชนมีพื้นที่
สาํหรับการพกัผอ่น
หยอ่นใจเพิ่มขึ้น 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

190 
190 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างศาลา    
ที่พกัผูโ้ดยสาร ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเป็นที่พกัและ
อาํนวยความสะดวก
แก่ผูโ้ดยสารและ
ประชาชน 

ก่อสร้างศาลาที่พกัผูโ้ดยสาร 
พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 12 ตร.ม. จาํนวน  
7 หลงั หลงัละ 450,000 บาท  ดงันี้ 
1.บริเวณหนา้สนามกีฬา 1 ถนนรัษฎา 
2.บริเวณหนา้สนามกีฬา 2  ทุ่งแจง้ 
3.บริเวณหลงัสวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ ์ถนนพทัลุง 
4.บริเวณหนา้สวนสาธารณะ 
กะพงัสุรินทร์ถนนเวยีนกะพงั 
5.บริเวณหนา้สวนสาธารณะสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ 95 ถนนนํ้าผดุ 
6.บริเวณสามแยกถนนหว้ยยอด 
7.สามแยกถนนพระงาม-ถนนนางนอ้ย 

- 3,150,000 
 

- - ผูโ้ดยสารและ
ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางมี
ที่พกัและไดร้ับความ
สะดวกสบายยิง่ขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

191 
191 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนพทัลุง ซอยขา้ง
บา้นเลขที่ 150 ไปทาง  
ทิศใต ้ถึงบา้นเลขที่ 156/1 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการใช้
รถใชถ้นน  
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา       
0.15 เมตร กวา้ง 2.00- 5.00 
เมตร ความยาวประมาณ 
72.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กวา่ 258.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
ตน้ราง 0.50 เมตร พื้นดา้นบน
เป็นพื้นเรียบและรางตื้น มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ความ
ยาวรวมท่อลอด 115.00 เมตร  
 

- 700,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถ  ใชถ้นน 
 - การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

192 
192 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนหว้ยยอด ซอยจาก
บา้นเลขที่ 323/2  ถึง 
เขตรถไฟ 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้งประมาณ 
4.50 เมตร ยาวประมาณ 
320.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ 1,440 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า        
ค.ส.ล. พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น 
มีฝาปิด-เปิดทุกระยะ        
7.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาวทั้งสองขา้ง   
ไม่นอ้ยกวา่ 640.00 เมตร 
 
 

- - 3,565,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

193 
193 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะซอยแยก
จากถนนนางนอ้ย 
ไปสุดบา้นเลขที่ 56/1 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวา้ง  2.40  เมตร  
ยาวประมาณ 60.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
144 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดา้นบนเป็น
รางตื้น  มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นที่ ความยาวทั้งสองขา้ง  

ไม่นอ้ยกวา่  120.00 เมตร 

- - 510,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

194 
194 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนรัษฎา  แยกซอย 9 
(ต่อจากซอยจ่าดาถึงถนน
โครงการผงัเมืองรวม 
เมืองตรัง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
ปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวา้ง 2.90 - 3.50 
เมตร ยาวประมาณ  145.00 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
464 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น มีฝา
ปิด-เปิดทุกระยะ 7.00 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นที่ความยาวทั้ง
สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 290.00ม. 
หมายเหตุ   ปลายรางตอ้ง
ยกระดบัเพื่อใหร้ะบายนํ้าได้
ตลอดสาย 

- - 1,196,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 
  
  
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

195 
195 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ค.ส.ล. เชื่อมเกาะกลางนํ้า 
สวนสาธารณะสมเดจ็ 
พระศรีนครินทร์ 95 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
ผวิจราจร กวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 12.00 เมตร  สูง  
3.50 เมตร  พร้อมกนัดินพงั
หวัสะพานทั้งสองขา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,000,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

196 
196 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.     
เชื่อมระหวา่งถนน 
หว้ยยอด ซอย 1 กบั  
ซอย 3 ขา้งบา้นเลขที่ 
65/22 ถึง 123/21 และ 
123/22 ถึง 123/16 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวา้ง 4.00 - 11.00 
เมตร ยาวประมาณ 260.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
2,100 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า         
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นดา้นบน
เป็นรางตื้นและผวิเรียบ  มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ ความ
ยาวทั้งสองขา้งประมาณ 
540.00 เมตร 

3,580,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

197 
197 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนวิเศษกลุ ซอย 9   
เริ่มจากบา้นเลขที่ 130  
ไปทางทิศตะวนัออก  
จดถนนรัษฎา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา       
0.15 เมตร กวา้ง 0.80 - 2.50 
เมตร ความยาวประมาณ 
130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ 240 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างท่อระบายนํ้า        
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั
สาํเร็จรูป พื้นดา้นบนเป็น 
ผวิเรียบ ความยาวประมาณ 
130.00 เมตร 
 
 

795,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

198 
198 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
แยกจากถนนบางรัก- 
ควนขนั ขา้งบา้นเลขที่ 62 
ไปทางทิศเหนือจดลาํ
เหมืองสาธารณประโยชน์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 0.70 - 1.50 
เมตร ความยาวประมาณ 
90.00 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่นอ้ยกวา่ 90 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 
0.40 เมตร พื้นดา้นบนเป็นราง
ว ีมีบ่อพกัทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่   ความ
ยาวประมาณ 136.00 เมตร 
 
 

- 500,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

199 
199 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนน
รักษจ์นัทน์ ตรงขา้ม 
ร้านสยามภณัฑว์ตัถุ
ก่อสร้าง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างท่อระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม 
(BOX CULVERT) ขนาด 
1.50x1.50 เมตร  พร้อมบ่อพกั 
ความยาวรวม 30.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

750,000 - - - การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

200 
200 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยแยกจริงจิตร ขา้ง
บา้นเลขที่ 37/9 ไปทาง 
ทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร กวา้ง ประมาณ 
5.00-10.00 เมตร ยาว
ประมาณ 284.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  
2,737 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นดา้นบน
เป็นรางตื้น  มีฝาปิด-เปิดทุก
ระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสอง
ขา้งไม่นอ้ยกวา่ 528.00 เมตร 

- 3,760,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิง่ขึ้น  นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

201 
201 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างทางเทา้ 
ถนนอุดมลาภ เริ่มจาก
สามแยกถนนอุดมลาภ
เชื่อมถนนควนคีรี ถึง
สวนสาธารณะทบัเที่ยง 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการเดินเทา้ 

- ก่อสร้างคนัหินทางเทา้ 
ความกวา้ง 1.50  เมตร  
ระยะทางไม่นอ้ยกวา่     
635.00 เมตร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 2,300,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินเทา้ 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

202 
202 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงทางเทา้ 
พร้อมบ่อพกัถนน 
เพลินพิทกัษ ์ซอย 8  
(ซอยตน้จาํปี) เริ่มจาก
ถนนเพลินพิทกัษถ์ึงถนน
ทุ่งควน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

รื้อทางเทา้และคนัหินเดิมออก
แลว้ก่อสร้างใหม่ ความกวา้ง
ทางเทา้รวมคนัหิน เฉลี่ย 
1.00 เมตร   พร้อมปรับปรุง
บ่อพกัเดิม ไม่นอ้ยกวา่  
187 บ่อ รวมความยาว 
ทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 
1,320.00 เมตร 

 
 
 
 

- 5,000,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - การระบายนํ้าสะดวก 
รวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

203 
203 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ขา้งบา้นเลขที่ 7/7 ถึง
บา้นเลขที่ 7/30 ถนน
เพลินพิทกัษ ์ซอย 8 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้งประมาณ 
3.00 เมตร ความยาวประมาณ 
55.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กวา่ 165.00 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ชนิดผิวเรียบ  
มีฝาเปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 55.00 
เมตร(ขา้งเดียว) 

 

- 342,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - การระบายนํ้าสะดวก 
รวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

204 
204 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนไทรงาม ซอยขา้ง
ร้านสิริบรรณ 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 6.00-11.00 
เมตร  ความยาวประมาณ 
520.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกวา่ 4,190 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นดา้นบน
เป็นรางตื้นมีฝาปิดเปิดทุก
ระยะ 7.00 เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสอง
ขา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,010.00 
เมตร 

- 6,650,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - การระบายนํ้าสะดวก 
รวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

205 
205 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.     
ถนนขา้งวดันิโครธ  
ต่อจากของเดิมหนา้
บา้นเลขที่ 21/48 ถึง 
ท่อบลอ็กคลองหว้ยยาง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวา้ง  6.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 355.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
2,119 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
ตน้ราง 0.50 เมตร พื้นดา้นบน
เป็นรางตื้นและท่อลอดถนน  
มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวทั้งสองขา้งประมาณ 
660.00 เมตร  

- 4,500,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - การระบายนํ้าสะดวก 
รวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

206 
206 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
และรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
แยกจากซอย 13 รัษฎา 
ขา้งบา้นเลขที่ 105/50 ไป
ทางทิศใต ้จดคลองนํ้าเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - เพื่อใหก้ารระบายนํ้าสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวา้ง 2.50 - 7.50 
เมตร ยาวประมาณ 96.00 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 
577 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล.กวา้ง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดา้นบนเป็นรางตื้นและชนิดผ
วเิรียบ มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ความยาวทั้งสองขา้งไม่
นอ้ยกวา่ 192.00 เมตร 

- 1,170,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนและเดินเทา้ 
 - การระบายนํ้าสะดวก 
รวดเร็วยิง่ขึ้น  
นํ้าไม่ท่วมขงั 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

207 
207 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณจุด
ภมูิทศัน์ริมคลองหว้ยยาง 
(C1-C9) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชถ้นนและเดินเทา้ใน
ยามคํ่าคืน 

- ติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้า 
แสงสวา่ง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
86 จุด 
- ซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 
แสงสวา่ง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
187 จุด 
- ซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและ
ชุดควบคุมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 

- 1,200,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การใชร้ถใชถ้นนและ
เดินเทา้ในยามคํ่าคืน 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

208 
208 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

41 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน 
นํ้าผดุ ซอย 4 เชื่อมต่อ
แนวเดิม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคจงัหวดัตรัง   
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ  150.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 

70,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า 
ของประชาชนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

209 
209 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

42 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน 
จริงจิตร ขา้งโรงยาง
ศรีตรัง ทางเขา้ตาํหนกั
เทวสถานพระศรีอุมาเทวี 
ลกัษมี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคจงัหวดัตรัง   
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ  200.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 

100,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า 
ของประชาชนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

210 
210 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

43 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน
พระราม 6 (ตรอกปลา) 
หลงัโรงเรียนสภาราชินี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคจงัหวดัตรัง   
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ  150.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 

70,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า 
ของประชาชนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

211 
211 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

44 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณแยก
รัษฎา ซอย 9 ตรงขา้ม 
ที่ทาํการชุมชนโป๊ะเซ่ง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคจงัหวดัตรัง   
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ  150.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 

70,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า 
ของประชาชนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

212 
212 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

45 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่ง ถนนราชดาํเนิน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
พร้อมเสาและอุปกรณ์  
จาํนวน 49 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6,000,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

213 
213 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

46 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสวา่ง ถนนกนัตงั 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
พร้อมเสาและอุปกรณ์  
จาํนวน 30 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4,000,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

214 
214 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ่าและไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณแยก
รัษฎา ซอยตรงขา้มสนาม
กีฬาเทศบาลนครตรัง 
เชื่อมต่อจากแนวเดิม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั
ในการใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า 
ส่วนภมูิภาคจงัหวดัตรัง  
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร 

60,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชร้ถใชถ้นนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า
ของประชาชนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.3 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจัดการจราจร 

215 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาออกแบบ
ระบบการจราจรภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหม้ีแผนแม่บทในการ
จดัการจราจรภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 

จา้งศึกษาปริมาณการจราจร 
และออกแบบระบบ
การจราจร ใหเ้ป็นแผนแม่บท
สาํหรับดาํเนินการจดัการ
จราจรภายในเขตเทศบาล 
นครตรัง 

5,000,000 - - - มีแผนแม่บทสาํหรับ
การจดัการจราจรภายใน
เขตเทศบาลอยา่งเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 
  
 
 
 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.3 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจัดการจราจร 

216 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 

- เพื่อความปลอดภยัในการ 
ใชร้ถใชถ้นน  
 

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจร เพิ่มเติมบริเวณทาง
แยกต่างๆ ดงันี้ 
- บริเวณทางแยกวดั 
ตนัตยาภิรม ถนนท่ากลาง  
- บริเวณทางแยกวดัแจง้  
ถนนกนัตงั   
- บริเวณทางแยกโคง้เวทิน 
ถนนกนัตงั  
- บริเวณทางแยกถนนพาด
รถไฟ ถนนกนัตงั 
 

 
 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

2,500,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั 
ในการใชร้ถใชถ้นน 
  

- สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
  
  
  
  
  



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร์  การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.3 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจัดการจราจร 

217 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง

อุปกรณ์ เครื่องหมาย 

และสัญญาณไฟจราจร 

- เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ชถ้นน 

มีความปลอดภยัในชีวติและ

เป็นการจดัระเบียบ

การจราจรในเขตเทศบาล 

 - เพื่อความสะดวกปลอดภยั 

ลดอุบตัิเหตุในการจราจร 

 - เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน 

ของเจา้หนา้ที่มีความ

สะดวกรวดเร็ว 

- ปรับปรุงระบบการจราจรใน

เขตเทศบาลนครตรัง 

-  ทาสีตีเส้นจราจร 

-  จดัซื้อเครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

-  จดัซื้อเครื่องมือ เครื่องใชแ้ละ 

อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกบั

การจราจรและอื่น ๆ 

- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ 

สัญญาณไฟจราจรที่ชาํรุด 

ฯลฯ 

1,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

- ทาํใหบ้า้นเมืองมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ลดปัญหาการจราจรใน

เขตเทศบาล 

- ลดอุบตัิเหตุในการใชร้ถ 

ใชถ้นนของประชาชน 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

งานธุรการ 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

218 
218 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลไดม้ีส่วนร่วมในการ
พฒันาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหวา่งเทศบาลกบัประชาชน 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชน 

- ดาํเนินการจดัตั้งชุมชนใน
เขตเทศบาลใหไ้ด ้70 ชุมชน 
- ดาํเนินการคดัเลือก, เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุมชน
ใหค้รบทุกชุมชนที่วา่งลง 
ทุกกรณี 

400,000 400,000 400,000 - ประชาชนใหค้วาม
ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา
ของตนเอง 
- ประชาชนไดร้ับการ
ฝึกฝนเรียนรู้การทาํงาน
กลุ่มมากยิง่ขึ้น 
- ประชาชนไดต้วัแทน
ผูน้าํชุมชนจากการ
เลือกตั้งจากประชาชน 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

219 
219 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อนาํแผนแม่บทมาบรรจุ
เป็นแผนพฒันาเทศบาล 
-เพื่อใหก้ารพฒันาดา้นชุมชน
เป็นไปอยา่งมีระบบ 
-เพื่อใหป้ัญหาของชุมชน
ปรากฏในแผนและ
งบประมาณ 

- จดัประชุมประชาคมจดัทาํแผน
แม่บทในเขตเทศบาลทั้ง 27 
ชุมชน โดยแต่ละชุมชนจะมีแผน
แม่บทของตนเอง โดยไดพ้ื้น
ฐานขอ้มูลและประเดน็ปัญหา
ของประชาชนและความตอ้งการ
ของประชาชนมาบรรจุไวใ้นแผน
แม่บทชุมชนของแต่ละชุมชน ซึ่ง
แต่ละชุมชนตอ้งมีแผนแม่บทของ
ตนเองชุมชนละ 1 เล่ม เพื่อใชใ้น
การเป็นขอ้มูลในการพฒันาและ
ขอรับสนบัสนุนงบประมาณจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
จากรัฐบาล 

200,000 200,000 200,000 -ทาํใหเ้ทศบาลสามารถ
นาํปัญหาของชุมชนใช้
ในการแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งเป็นระบบและ
ถกูตอ้งตามความ
ตอ้งการของประชาชน 
-ทาํใหเ้ทศบาลสามารถ
จดัตั้งงบประมาณในการ
แกไ้ขปัญหาความ
ตอ้งการของชุมชนได้
ตรงความจาํเป็น 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

220 
220 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการจดัทาํ

แผนพฒันาเทศบาล

นครตรัง 

- เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการจดัทาํแผนพฒันา

เทศบาล 

- เพื่อใหม้ีแผนพฒันาสามปี

เป็นกรอบแนวทางในการ

ปฏิบตัิงาน 

- จดัประชุมเวทีประชาคมทอ้งถิ่น / 

องคก์รจดัทาํแผน / พนกังาน

เทศบาลและภาคีการพฒันาเพื่อการ

จดัทาํและทบทวนแผนยทุธศาสตร์

และแผนพฒันาสามปี อยา่งนอ้ย 1 

ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 400 

คน 

 

 

 

300,000 300,000 300,000 - ขอ้เสนอประเดน็ปัญหาจาก

ประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อนาํไปสู่

การจดัทาํโครงการเพื่อการ

แกไ้ขปัญหาเพื่อนาํบรรจุใน

แผนพฒันาสามปีของเทศบาล

นครตรัง 

-  

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

221 
221 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล

ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการ

ดาํเนินงานของ

เทศบาล 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

- เพื่อนาํขอ้มูลมาใชใ้นการ

ยกระดบัการพฒันาเทศบาล

ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

บริหารจดัการ ดา้นการนาํ

บริการไปสู่ประชาชนและ

ดา้นความพึงพอใจ 

- จดัทาํแบบสอบถามและสุ่มสาํรวจ

แบบสอบถามกบับุคลากรใน

หน่วยงานและประชาชนทัว่ไปใน

ชุมชนเทศบาลเพื่อเกบ็ขอ้มูลความ

คิดเห็นการดาํเนินงานของเทศบาล 

ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจดัการ 

ดา้นการนาํบริการไปสู่ประชาชน

และดา้นความพึงพอใจ 

 

 

50,000 50,000 50,000 - ไดข้อ้มูลผลการดาํเนินงาน

ของเทศบาลนครตรังเพื่อ

นาํมาใชใ้นการปรับปรุงและ

ยกระดบัการบริหารจดัการ

เพื่อการพฒันาเทศบาลใหด้ี

ยิง่ขึ้น 

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการยวุนกั-

ประชาสัมพนัธ์ 

-.เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนที่

สนใจทางดา้นการเป็น

พิธีกร การจดัรายการ

วทิย/ุโทรทศัน์ไดม้ีโอกาส

แสดงออกดา้นการเป็นนกั

ประชาสัมพนัธ์ที่ดี 

-.เพื่อสร้างนกัจดัรายการ

วทิยรุุ่นเยาวใ์นการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ของเทศบาลนครตรัง 

- อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเป็นนกั

ประชาสัมพนัธ์แก่เยาวชนในเขตเทศบาล

และทศันศึกษาดูงานจริง ณ สถานีวทิย ุ

สถานีโทรทศัน์ จาํนวน  1 รุ่น 50 คน  

ระยะเวลาอบรม  3 วนั  

70,000 70,000 70,000 1.นกัเรียนและเยาวชนไดร้ับ

ความรู้ ความเขา้ใจ  ในการจดั

รายการวทิยทุี่ถกูตอ้ง 

2.นกัเรียนและเยาวชนไดร้่วม

เป็นเครือข่ายในการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวเทศบาล

นครตรัง 

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 
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223 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 โครงการจดัทาํ

รายงานประจาํปี 

 

 

-.เพื่อสรุปผลการดาํเนิน

ของเทศบาลใน

ปีงบประมาณที่ผา่นมา 

-.เพื่อเผยแพร่การ

ดาํเนินงานของเทศบาล

ต่อสาธารณะไดอ้ยา่ง

ครอบคลุม ครบถว้นใน

ทุกดา้น 

 

-จดัพิมพร์ายงานผลการดาํเนินงาน รอบ

ระยะเวลาหนึ่งปี จาํนวน  500  เล่ม 

250,000 250,000 250,000 -ประชาชนไดท้ราบขอ้มูล

ข่าวสารการดาํเนินงานของ

เทศบาล 

 

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

7 โครงการจดัทาํเอกสาร

เผยแพร่ข่าวสารของ

เทศบาลนครตรัง 

”นางฟ้าสาร” 

 

 

 

 

 

- เพื่อประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่ข่าวสารและ

ผลการดาํเนิน

กิจกรรมของเทศบาล 

- จดัพิมพว์ารสารรายสองเดือน ปีละ 6 

ฉบบั ครั้งละ 5,000 เล่ม รวมจาํนวน 30,000 

เล่ม 

700,000 700,000 700,000 - เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลให้

ประชาชนไดร้ับทราบขอ้มูล

อยา่งต่อเนื่อง 

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการสื่อมวลชน

สัมพนัธ์ 

- เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศบาล

กบัสื่อมวลชน 

- เพื่อเพิ่มช่องทางดา้นการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสาร ผลงานของเทศบาลใหก้วา้งขวาง

ยิง่ขึ้น 

-เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นงาน

ประชาสัมพนัธ์และแนวทางวิธีการใหม่ 

ๆ เพื่อปรับใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อทศันศึกษาดูงานการประชาสัมพนัธ์

และการดาํเนินการดา้นสื่อสารมวลชน 

- จดักิจกรรมสื่อมวลชนสัมพนัธ์  

มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา   มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่ง

ผูบ้ริหารเทศบาลและสื่อมวลชน  

การชี้แจงขอ้มูลข่าวสารต่างๆแก่

สื่อมวลชน และการแข่งขนักีฬา

ระหวา่ง สมาชิกสภาเทศบาล/

เจา้หนา้ที่เทศบาลกบัสื่อมวลชน  

ตลอดจนการทศันศึกษาดูงานการ

ประชาสัมพนัธ์และการ

ดาํเนินการดา้นสื่อสารมวลชน 

400,000 400,000 400,000 -สื่อมวลชนมีสัมพนัธภาพที่ดี

กบัเทศบาล 

-ข่าวสารของเทศบาลไดร้ับ

การเผยแพร่สู่สาธารณชน 

-เทศบาลมีภาพลกัษณ์ที่ดีต่อ

สื่อมวลชน 

- มีช่องทางในการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลฯ

ใหค้รอบคลุมมากขึ้น 

- กองวิชาการและ

แผนงาน 

- ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการจดังาน 

วนัเทศบาลและ

เชิดชูคนดี 

ศรีสังคม 

- เพื่อเป็นการระลึกถึง

ความสาํคญัและความเป็นมา

ของการก่อกาํเนิดเทศบาล 

- เพื่อใหบุ้คลากรเทศบาลมี

ความรัก ความผกูพนั ความ

สามคัคี 

- เพื่อเป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์งานของเทศบาล

ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้ับทราบ 

- จดังานวนัเทศบาล 1 ครั้ง วนัที่ 24 

เมษายน 

- จดักิจกรรมร่วมกบัเหล่ากาชาด

จงัหวดัตรังรับบริจาคโลหิต 

- จดักิจกรรมรวมพลงัความสามคัคี

พฒันาความสะอาด (กิจกรรม 5 ส) 

ในสาํนกังานและสถานที่ที่กาํหนด 

- จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชู พนกังาน

เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง

และประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง ผูอุ้ทิศตนทาํงานอยา่งมุ่งมัน่

เสียสละทุ่มเท 

400,000 400,000 400,000 - มีความสาํนึกและมีจิต

วญิญาณในการใหบ้ริการ 

- เกิดความเขม้แขง็ในหมู่

คณะ มีความสามคัคีและ

ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

- ประชาชนเขา้ใจถึงหนา้ที่

ของเทศบาล 

- เกิดขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท้ี่

ไดร้ับการยกยอ้งและสังคม

ไดร้ับทราบ 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานธุรการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการจดัการ 

เลือกตั้ง 

 

‐ เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการ

เลือกตั้งทุกระดบัเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรวมทั้ง

ครอบคลุมกิจกรรมหลกั

ของการจดัการเลือกตั้ง 

 ‐ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 - เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้

เกี่ยวกบักฎหมายเลือกตั้ง 

  -  เป็นค่าใชจ้่ายสาํหรับการเลือกตั้งของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด (กรณีครบ

วาระ ยบุสภา  กรณีแทนตาํแหน่งที่วา่ง 

และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหม้ี

การเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ ) สมาชิกสภา

จงัหวดั และสมาชิกสภาเทศบาล 

  -  รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และการใหข้อ้มูล

ข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและ

หนา้ที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก

วฒุิสภา ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ‐  สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินการเลือกตั้งทุกระดบั ดงันี้ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี , การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, การ

เลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา และการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาจงัหวดั 

 ‐ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจกบั

กฎหมายเลือกตั้งการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

- สาํนกั

ปลดัเทศบาล 

- งานกิจการสภา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2556 2557 2558 ทีร่ับผดิชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท)  

11 โครงการสภาเดก็ 

และเยาวชนเทศบาล 

นครตรัง 

 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

- เพื่อพฒันาภาวะผูน้าํของ 

เดก็และเยาวชนในเขต 

เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การพฒันาศกัยภาพของเดก็

และเยาวชน 

- เพื่อส่งเสริมในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

- ฝึกอบรมสมาชิกสภาเดก็และ

เยาวชนเทศบาลนครตรัง 

จาํนวน  24 คน 

- จดักิจกรรมเขา้ค่ายเยาวชน 

กิจกรรมอื่น ๆ และทศันศึกษา 

200,000 200,000 200,000 - เดก็และเยาวชนในเขต 

เทศบาลนครตรังไดร้ับการ

พฒันาศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํ 

- ส่วนราชการ ผูป้กครอง 

และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขปัญหาและพฒันา

คุณภาพเดก็และเยาวชนใน

ชุมชน 

- เพื่อสร้างจิตสาํนึกในการ

ปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตย 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็ 

และเยาวชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจดัระบบ 

สร้างระเบียบนครตรัง 
 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

1. เพื่อส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการจาํหน่ายสินคา้

ในที่หรือทางสาธารณะมีความรู้

ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมใน

เรื่องการจดัระเบียบ, การรักษา

ความสะอาด, การตั้งวาง

จาํหน่ายสินคา้ ฯลฯ 

2. เพื่อป้องกนัการสูญเสียดา้น

ชีวิตและทรัพยส์ินเมื่อเกิด

อุบตัิเหตุ 

3. ประชาชนตระหนกัถึงการ

ป้องกนัอุบตัิเหตุทางจราจร 

1. อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั

อุบตัิเหตุทางจราจรแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ไดแ้ก่  ประชาชนทัว่ไป, เยาวชน, 

พนกังาน,ลกูจา้งของเทศบาล และ

บริษทัเอกชน จาํนวน  400  คน  

ระยะเวลาอบรม 1 วนั 

2. ศึกษาดูงานการจดัความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมืองในพื้นที่

ต่างจงัหวดั 

250,000 250,000 250,000 1. ประชาชนทัว่ไปไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั

อุบตัิเหตุทางจราจรและลด

การสูญเสียชีวิต 

2. บา้นเมืองมีความเป็น

ระเบียบและมีความสะอาด

มากยิง่ขึ้น 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานรักษาความ

สะอาด (เทศกิจ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการใหบ้ริการจดัทาํ 
ป้ายเลขที่บา้นเพื่อเทิดพระเกียรติฯ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

-เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 
-เพื่อใหบ้า้นทุกหลงัติดเลข
หมายประจาํบา้นเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ
ของสาํนกังานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- เพื่อใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
และทอ้งถิ่น 
 
 

- จดัทาํป้ายพลาสติกระบุเลขที่
บา้นและค่าใชจ้่ายอื่น ๆในการ
จดัทาํป้าย  ในชุมชนเขตเทศบาล
นครตรัง จาํนวน 6 ชุมชน 
   - ชุมชนยา่นการคา้   
   - ชุมชนวงัตอ 
   - ชุมชนตรอกปลา 
   - ชุมชนศรีตรัง 
   - ชุมชนวเิศษกุล 
   - ชุมชนท่าจีน 

400,000 400,000 400,000 -ทาํใหป้ระชาชนมีความ
ประทบัใจในบริการของ
เทศบาล 
-ทาํใหห้น่วยงานของรัฐ
ไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว  
ในการปฏิบตัิงานดา้น
บริการประชาชน 
- เป็นแบบอยา่งในดา้น
บริการที่มีที่มีการพฒันา
บริการสู่ความเป็นเลิศ 

 สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานทะเบียน
ราษฎรและบตัร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์อนุรักษ์
มรดกวฒันธรรม
ไทย 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อใหเ้ดก็ 
นกัเรียน เยาวชน
ประชาชนไดร้่วม
เผยแพร่อนุรักษส์ืบ
สานศิลปะดนตรี
ไทย  นาฏศิลป์และ
ศิลปวฒันธรรมไทย 

-จดักิจกรรมการฝึกเรียนรู้ดา้น
ดนตรีไทยภาคปฏิบตัิ 
-จดักิจกรรมประกวดแข่งขนั
ชุมนุมดา้นศิลปะดนตรีไทย
นาฏศิลป์ 
-จดักิจกรรมการเขา้ค่ายดนตรี
ไทยและนาฏศิลป์ 
-จดักิจกรรมการไหวค้รู 
-จดักิจกรรมอบรมทศันศึกษา
ความรู้ดา้นศิลปะดนตรีไทย
นาฏศิลป์ 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

-เดก็ นกัเรียน เยาวชนประชาชนทัว่ไป
ไดร้ับรู้เขา้ใจเกิดความตระหนกัในคุณค่า
ของศิลปะดนตรีไทย 
-รู้สึกหวงแหนและเกิดความมุ่งมัน่การ
ฝึกซอ้มดนตรีไทยมากยิง่ขึ้นอนัจะทาํให้
ศิลปะดนตรีไทยเกิดการพฒันางอกงาม
เจริญยิง่ๆ ขึ้น 
-เกิดทายาททางดา้นดนตรีไทยนาฏศิลป์ที่
จะสืบทอดต่อไปในอนาคตอยา่งหาคุณค่า
ไม่ไดโ้ดยเทศบาลนครตรังจะเป็นองคก์รที่
มีบทบาทเป็นอยา่งยิง่ 
-ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่นไดร้ับการถ่ายทอดสู่เยาวชนและคง
อยูคู่่ทอ้งถิ่นเทศบาลนครตรังตลอดไป 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการปั่นจกัรยาน 
สืบสานประเพณี
วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

-เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้
ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่นใหค้งอยูส่ืบไป 
 -เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งเยาวชนกบัชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 
 

-จดักิจกรรมปั่นจกัรยานสืบ
สานประเพณี  วฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นโดยมี
เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

-ประเพณี  วฒันธรรม
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น
ไดร้ับการถ่ายทอดสู่
เยาวชนและคงอยูคู่่
ทอ้งถิ่นเทศบาลนครตรัง
ตลอดไป 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร์  การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

233 
233 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ ์ 

สืบสานส่งเสริม

เอกลกัษณ์ จารีต 

ประเพณีทอ้งถิ่น 

 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

- เพื่ออนุรักษ ์ สืบสาน 

ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีต 

ประเพณีทอ้งถิ่นใหเ้ป็น 

ที่รู้จกัและคงอยูส่ืบไป 

 

1. จดักิจกรรมเนื่องในเทศกาล 

ส่งทา้ยปีเก่า  ตอ้นรับปีใหม่  

ในวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

- การแสดงดนตรี การประกวดของ 

เยาวชน,รําวงโบราณ ฯลฯ และการ 

ทาํบุญตกับาตรในวนัที่ 1 มกราคม 

มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 

3,000 คน 

2. จดังานเทศกาลวนัตรุษจีน 

ประกอบดว้ย พิธีตามวฒันธรรม 

ของชาวไทยเชื้อสายจีน ขบวนแห่ 

กิจกรรมบนเวที ฯลฯ มีผูเ้ขา้ร่วม 

กิจกรรมประมาณ  5,000 คน 

800,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

800,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

800,000 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

-เอกลกัษณ์ จารีตประเพณี

ทอ้งถิ่นเป็นที่รู้จกัและคงอยู่

สืบไป 

 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   3.จดังานประเพณีถือศีลกินผกั  

ประกอบ ดว้ย  พิธีรับองคศ์กัดิ์สิทธิ์   

กิจกรรมเวยีนธูปเวยีนเทียน  

การตก แต่งเมือง  กิจกรรมบนเวที 

การประกวดธิดาเจา้แม่กวนอิม  ฯลฯ  

มีผูเ้ขา้กิจกรรมประมาณ 5,000  คน 

 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 

 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการจดังาน 

ประเพณีลอยกระทง 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณี

วฒันธรรมของไทยใหด้าํรงอยู่

สืบไป 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ

ประชาชนเห็นความสาํคญัของ

สายนํ้า 

- เพื่อส่งเสริมการละเล่น 

พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป 

  

- จดักิจกรรมบริเวณท่านํ้า 

วดัประสิทธิชยั จาํนวน 1 ครั้ง 

ดงันี้ 

- จดักิจกรรมเกี่ยวกบัประเพณี 

วฒันธรรมและศิลปินพื้นบา้น 

รวมถึงประโยชน์ของสายนํ้า 

- กิจกรรมภาคกลางวนั เช่น  

ประกวดกระทงใบตอง ฯลฯ 

- กิจกรรมกลางคืน เช่น 

การประกวดนางนพมาศ 

การประกวดกระทงใหญ่  

1,000,000 

  

1,000,000 

  

1,000,000 

  

- มีเยาวชนและประชาชน 

เขา้ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็น 

การสืบทอดประเพณี 

วฒันธรรมและศิลปิน 

พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็ 

และเยาวชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 

 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการจดักิจกรรม 

วนัเดก็แห่งชาติ 

 

- เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน 

ไดม้ีการแสดงออกในทางที่ 

เหมาะสม สร้างสรรค ์

- เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดม้ี

ความสนุกสนานเนื่องในวนั

เดก็แห่งชาติ 

- เพื่อเป็นการใหค้วาม 

สาํคญัแก่เดก็และเยาวชน 

- ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดม้ีการแสดง

กิจกรรมตามความเหมาะสมกบั

วยัสอดคลอ้งกบัพฒันาการทั้ง 

4 ดา้น 

- จดักิจกรรมเนื่องในวนั

เดก็แห่งชาติของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ในสังกดั

เทศบาลนครตรังและจดั

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ณ 

สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 

735,000 735,000 735,000 - เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

โครงการไดต้ะหนกัถึง

ความสาํคญัของหนา้ที่ของตนเอง 

- เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมมีความรู้ และได้

แสดงออกในทางที่เหมาะสม 

- เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วม

กิจกรรมมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน 

 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็ 

และเยาวชน 

- ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 โครงการจดังาน

ประเพณีลากพระ 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 

การฟื้นฟ ูอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมไทย 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ความคิด

สร้างสรรคแ์ละภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

ใหเ้จริญรุ่งเรือง 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ความคิด

สร้างสรรคแ์ละภมูิปัญญาทอ้งถิ่นให้

เจริญรุ่งเรือง 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ความ

สามคัคีและการทาํงานร่วมกนัอยา่ง

หมู่คณะ 

- เพื่อทะนุบาํรุงรักษาพระพทุธศาสนา 

- จดักิจกรรมงานประเพณี 

ลากพระโดยการมีส่วนร่วมจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ปีละ 1 ครั้ง 

- มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณี

ประมาณ 10,000 คน 

- มีการส่งเรือพระจากวดัต่างๆ 

ในทอ้งถิ่นและจงัหวดัตรัง เขา้

ร่วมกิจกรรม จาํนวน 50 ลาํ 

300,000 300,000 300,000 - ไดร้ับความร่วมมือร่วมใจและมี

ความรักความสามคัคีในการจดั

กิจกรรมจากองคก์รต่างๆ  

- กิจกรรมประเพณีลากพระไดร้ับ

การอนุรักษส์ืบต่อไวใ้หลู้กหลาน

ต่อไป 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจการ

ศาสนา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

7 โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต ์

 

 

(เสนอโดยเวที

ประชาคม) 

-  เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสาน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา 

- เพื่อการส่งเสริม สนบัสนุน

ความรัก ความสามคัคีในสถาบนั

ครอบครัวและสังคม 

1. จดักิจกรรมบริเวณโรงเรียน

เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) 

ดงันี้ 

    -  กิจกรรมทางศาสนา เช่น สรง

นํ้าพระ พิธีตกับาตร ฯลฯ 

    -  กิจกรรมดา้นบนัเทิง เช่น 

มโนราห์ หนงัตะลุง การประกวด

นางสงกรานต ์การโชวต์วัของ 

ศิลปินดารา นกัร้อง ตลก ฯลฯ 

    - กิจกรรมรดนาํพรผูสู้งอาย ุ

    - กิจกรรมแข่งขนักีฬาพื้นบา้น 

    - กิจกรรมส่งเสริม  

ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  ประชาชนมีความ

เขา้ใจ ประวตัิของ

ประเพณีสงกรานต ์

- สาํนกัการศึกษา 

- งานส่งเสริม 

ประเพณี วฒันธรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2556 2557 

(บาท) 

2558 ทีร่ับผดิชอบ 

(บาท) (บาท)   

8 โครงการจดังานประเพณี

ชกัพระวดัควนขนั 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ ์

ประเพณีของทอ้งถิ่นให ้

ดาํรงอยูส่ืบไป 

- เพื่อส่งเสริมการละเล่น 

พื้นบา้นใหด้าํรงอยูส่ืบไป 

- เพื่อใหส้มาชิกของชุมชนได ้

รู้จกัการทาํงานร่วมกนั 

- เพื่อปลกูฝังความสามคัคี 

ในชุมชน 

  

- จดังาน จาํนวน 2 วนั 2 คืน 

- จดักิจกรรมเกี่ยวกบัประเพณี

ของทอ้งถิ่น เช่น ประเพณีชกัพระ 

การทาํขนมตม้ การทาํขนมลา 

และการจดัตกแต่งเรือพระ ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 - มีเยาวชนและประชาชนร่วม 

กิจกรรม 3,000 คน 

- มีหน่วยงาน/ชุมชนและ 

โรงเรียนส่งกิจกรรมเขา้ร่วม 

10 ประเภท 

- ไดม้ีการสืบทอดประเพณี 

ของทอ้งถิ่นใหด้าํรงอยูส่ืบไป 

- เกิดความรักและสามคัคี 

ในชุมชน 

  

 

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกีฬาและ 

นนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2556 2557 

(บาท) 

2558 ทีร่ับผดิชอบ 

(บาท) (บาท)   

9 โครงการจดักิจกรรม 

การสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีและภมูิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหชุ้มชนผูป้กครองมี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนใหก้บัเดก็ 

- เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม    

จริยธรรม จริยธรรมตาม

วฒันธรรมประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

- เดก็ไดเ้รียนรู้วฒันธรรม 

ประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

- ชุมชนผูป้กครองมีส่วนร่วมใน

การจดัการเรียนการสอน 

- เดก็เลก็สามารถร่วมกิจกรรมกบั

ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข 

100,000 100,000 100,000 -ชุมชน ผูป้กครองมีส่วนร่วม

ในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนใหก้บัเดก็ 

-เดก็และบุคลากรศนูยฯ์ร่วม

สืบสาน คุณธรรม จริยธรรม

ตามวฒันธรรม ประเพณีและ

ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

-สาํนกัการศึกษา 

-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจดังานประเพณี

ทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน

การอนุรักษแ์ละสืบสาน 

ขนบธรรรมเนียม ประเพณีและ

วฒันธรรมประจาํถิ่น 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน 

การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ

ประเพณีทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ 

- เพื่อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน

ความรัก ความสามคัคีในสถาบนั

ครอบครัวและสังคม 

- มีพทุธศาสนิกชนร่วมงาน

ประเพณีจาํนวน 10,000 คน 

- มีการจดัและนาํหมฺรับมา

แสดงโชวใ์นงานจาํนวน  

9 หมรับ 

- มีประชาชนจากต่างทอ้งถิ่น

ต่างจงัหวดัมาท่องเที่ยวชม

งานประเพณี ประมาณ 3,000 

คน 

300,000 300,000 300,000 -  ประชาชนร่วมกนัอนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วฒันธรรมใหอ้ยู ่

-  เรื่องราวตาํนานการทาํบุญ

เดือนสิบของชาวใตถ้่ายทอดให้

คนทัว่ไปไดร้ับรู้เขา้ใจอยา่ง

ถกูตอ้ง 

- มีประชาชนที่สนใจเดินทางมา

ชมกิจกรรมจาํนวนมาก 

- งานกิจการศาสนา 

- สาํนกัการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2 โครงการจดักิจกรรมเนื่อง

ในวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนทาง

ศาสนาสนิกชนยดึมัน่ใน

พระพทุธศาสนา 

- ส่งเสริม สนบัสนุนให้

พทุธศาสนิกชนไดร้่วมกิจกรรม

เนื่องในวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้

พทุธศาสนิกชนไดป้ฏิบตัิธรรม

ดว้ยการถวายพุทธบูชา ธรรมะ

บูชาและสังคมบูชาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

-จดักิจกรรมเนื่องในวนั

อาสาฬหบูชา ,วนัเขา้พรรษา,  

วนัวสิาขบูชา,วนัมาฆบูชา  

ปีละ 1 ครั้ง ต่อกิจกรรม  

300,000 300,000 300,000 - พทุธศาสนิกชนมีที่ยดึเหนี่ยว

ทางดา้นจิตใจสามารถประพฤติ

ปฏิบตัิตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทั้งกาย 

วาจา ใจ ตามหลกัธรรมะแห่ง

พระพทุธศาสนา 

- ทะนุบาํรุงรักษาพระพทุธศาสนา

ใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 

- สังคมมีความสุข 

- งานกิจการศาสนา 

- สาํนกัการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการกิจกรรมบรรพชา

สามเณรและอุปสมบท 

ภาคฤดูร้อน 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็และ

เยาวชนมีความรู้ ความ

เขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอน

ของพระพทุธศาสนา 

- เพื่อใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

- จดักิจกรรมบรรพชาและ

อุปสมบทช่วงปิดภาคเรียน 

จาํนวน 2 วดั วดันิโครธาราม , 

วดัประสิทธิชยั เวลา 1 เดือน 

- มีเดก็ เยาวชนและประชาชนเขา้

ร่วมบรรพชาและอุปสมบท 

ประมาณ 100 คน 

 

 

 

350,000 350,000 350,000 - มีเดก็ เยาวชนและประชาชน      

เขา้ร่วมบรรพชาและอุปสมบท 

ประมาณ 100 คน 

- งานกิจการศาสนา 

- สาํนกัการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ทีร่ับผดิชอบ 
2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการจดังาน 

ทอดกฐินสามคัคี 

 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และวฒันธรรมทาง

พระพทุธศาสนา 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 

การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา 

- เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 

พทุธศาสนิกชน ทาํหนา้ที่ 

ของชาวพทุธและนาํหลกั 

ธรรมไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 

- มีพทุธศาสนิกชนเขา้ร่วม 

กิจกรรมประมาณ 5,000 คน 

- จดัพิธีทางศาสนากิจกรรม

ฉลององคก์ฐินการจดัขบวน

แห่ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 - พทุธศาสนิกชนไดส้ืบทอด

ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรม 

- วดัมีปัจจยัเพื่อใชใ้นการ 

ทาํนุบาํรุงศาสนาและ 

กิจสงฆ ์

- สาํนกัการศึกษา 

- งานกิจกรรมเดก็ 

และเยาวชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนกังานเทศบาล
ลกูจา้งประจาํ และ 
พนกังานจา้ง  
สาํนกัการช่าง 
  

- เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล 
ลกูจา้งประจาํ และ 
พนกังานจา้งของสาํนกั 
การช่างไดท้ราบบทบาท 
หนา้ที่ในการปฏิบตัิงาน 
- เพื่อใหพ้นกังานเทศบาล 
ลกูจา้งประจาํและ 
พนกังานจา้งของสาํนกั 
การช่างไดป้ระสานความ 
ร่วมมือกนั เกิดความรัก 
ความสามคัคี 

- จดัอบรมสัมมนาพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ และ 
พนกังานจา้งของสาํนกัการช่าง  
จาํนวน 240 คน 

500,000 500,000 500,000 - ก่อใหเ้กิดความรู้ความ 
สามารถในการ
ปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น 
- ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทาํงานดียิง่ขึ้น 
- นาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
อบรมและศึกษาดูงาน 
มาปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานใหด้ียิง่ขึ้น 
 

- สาํนกัการช่าง 
- งานธุรการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการอบรมสัมมนา 

เพิ่มศกัยภาพบุคลากร 

- เพื่อพฒันาบุคลากร 

ภายในหน่วยงานใหเ้ป็น 

ไปตามประกาศ ก.ท.จ. 

ตรัง ลงวนัที่  11 พ.ย.45 

ซึ่งไดก้าํหนดใหพ้นกังาน 

เทศบาลแต่ละตาํแหน่ง 

ตอ้งไดร้ับการพฒันาอยา่ง 

นอ้ยในหลกัสูตรหนึ่ง 

หรือหลายหลกัสูตร 

- เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะและ

ประสบการณ์ที่จาํเป็นต่อการ

ปฏิบตัิงาน และพฒันา

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

- จดัอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ จดัการศึกษาดูงาน

ดา้นคุณภาพชีวิต การบริหาร

จดัการ และบรรเทาสาธารณภยั 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ครั้ง 

-ร้อยละ 75 ของบุคลากรเทศบาล 

ไดร้ับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 1 

หลกัสูตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานมี

ความรู้ ความเขา้ใจในการ

ทาํงาน และเกิดการพฒันา

ตนเองใหเ้กิด

ความกา้วหนา้ต่อองคก์ร

มากยิง่ขึ้น 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

  - หลกัสูตรความรู้และ 

ทกัษะเฉพาะของงานใน 

แต่ละตาํแหน่ง 

- หลกัสูตรดา้นการบริการ 

- หลกัสูตรดา้นคุณธรรม 

และจริยธรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการใหทุ้น 

การศึกษาระดบั 

ปริญญาตรีและ 

ปริญญาโท 

- เพื่อพฒันาบุคลากรของเทศบาล 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเทศบาล สมาชิก-

สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 

ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง 

ใหม้ีศกัยภาพ โดยนาํความรู้จาก

การศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

คดัเลือกบุคลากรเพื่อรับ

ทุนการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีจาํนวน  28  คน 

และปริญญาโท  จาํนวน 

6 คน 

1,644,000 1,644,000 1,644,000 - ผูบ้ริหารเทศบาล สมาชิกสภา-

เทศบาล พนกังานเทศบาล 

ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง  

มีความรู้และความสามารถในการ

ปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึ้น และนาํความรู้ที่ไดร้ับมา

ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเครือข่าย 

การป้องกนัและบรรเทา- 
สาธารณภยั 

-เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นของ

สมาชิกเครือข่ายร่วมกาํหนดวสิัยทศัน์ 

ยทุธศาสตร์  มาตรการและจดัทาํแผน 

ป้องกนัสาธารณภยัต่างๆ  ในเชิงรุก 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิก 

เครือข่าย ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั  พร้อมสาธิตการใช้

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชใ้หส้ามารถ

ใชร้่วมกนัได ้

-จดัประชุมสมาชิกเครือข่าย

และเจา้หนา้ที่ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั  

ลกูจา้งประจาํ  พนกังานจา้งฯ 

เทศบาลนครตรัง  และ

หน่วยงานอื่น ๆ  ในเขต

เทศบาลนครตรัง 

-โดยจดัประชุม  ณ  หอ้ง

ประชุมอาคารเอนกประสงค ์

เทศบาลนครตรัง 

จาํนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน 

10,000 10,000 10,000  

 

-ระบบการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัของ

ทอ้งถิ่น  จงัหวดัตรัง  จะ 

สามารถเชื่อมโยงการ

ทาํงานตลอดจนสามารถ  

สนบัสนุนวสัดุอุปกณ์ 

กาํลงัคน  เครื่องมือ

เครื่องใช ้ เพื่อสามารถ

สร้างความมัน่คง  

ปลอดภยัแก่ประชาชน

และบา้นเมือง 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกดั

เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อส่งเสริมและพฒันาพนกังาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ี

ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้

และนาํความรู้ที่ไดร้ับมาพฒันา

หน่วยงานใหก้า้วทนักบัเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

- เพื่อเพิ่มพนูความรู้เกี่ยวกบัการ

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมใหแ้ก่บุคลากร

ทางการศึกษา 

-อบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ 
ความเขา้ใจและทกัษะในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่แก่พนกังานครู
เทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง และบุคลากร
ทางการศึกษา จาํนวน 1 ครั้ง 
-อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องการ
จดัทาํแผนพฒันาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
ใหแ้ก่บุคลากรทางการศึกษา 
จาํนวน 1 ครั้ง 

750,000 750,000 750,000 - พนกังานครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู้ 

ความสามารถและทกัษะใน

การปฏิบตัิงานการสอนและ

งานอื่นที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิง

ปฏิบตัิการมีความรู้ 

ความสามารถเกี่ยวกบัการ

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมรวดเร็วยิง่ 

- สาํนกัการศึกษา 
- หน่วยศึกษานิเทศก ์
- งานพฒันาสื่อ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

  - เพื่อส่งเสริมและพฒันา

พนกังานครูเทศบาลและ

พนกังานจา้ง     ใหม้ีความรู้และ

ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 

- เพื่อพฒันาพนกังานครูเทศบาล

และพนกังานจา้งใหท้นักบั

เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

 

- พนกังานครูเทศบาลและพนกังาน
จา้งที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ไวใ้ชง้านการ
ปฏิบตัิงานและในการเรียนการสอน 
จาํนวน 1 ครั้ง 

   -บุคลากรทางการศึกษา

มีการพฒันา กา้วทนั

กบัเทคโนโลยทีี่

เปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

- สาํนกัการศึกษา 
- หน่วยศึกษานิเทศก ์
- งานพฒันาสื่อ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้ของ
ศนูยพ์ฒันา เดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อสร้างเสริมความรู้ของ

บุคลากรในการปฐมพยาบาล

เบื้องตน้แก่เดก็ 

-เพื่อใหเ้ดก็ไดร้ับการช่วยเหลือ

อยา่งทนัท่วงทีและถกูวธิีเมื่อเกิด

อุบตัิเหตุ 

 

 

 

 

 

-บุคลากรมีความรู้ในการปฐม
พยาบาลเดก็อยา่งถกูวธิี 
-บุคลากรทุกคนเขา้การอบรม  
และมีความรู้ 

10,000 10,000 10,000 -บุคลากรมีความรู้

ในการปฐมพยาบาล

เบื้องตน้และ

สามารถช่วยเหลือ

เดก็ไดถ้กูวธิีและ

ทนัเวลา 

-สาํนกัการศึกษา 
-หน่วยศึกษานิเทศก ์
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเกบ็พสัดุ กองคลงั 

- เพื่อใหม้ีอาคารจดัเกบ็วสัดุ 

ครุภณัฑแ์ละเอกสารทางการ
เงินที่เป็นสัดส่วน สะดวกใน
การคน้หาเอกสาร 

- ก่อสร้างอาคารเกบ็พสัดุ 

จาํนวน 1 หลงั 

- 800,000 - - มีสถานที่จดัเกบ็วสัดุ 

ครุภณัฑท์ี่ยงัไม่ใช ้แลรอ
รับตรวจจากสาํนกังาน
ตรวจเงินแผน่ดิน 

- มีสถานที่จดัเกบ็
เอกสารทางการเงินที่
เป็นสัดส่วนสะดวกใน
การคน้หา 
 

 

 

 

- กองคลงั 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงอาคารที่
ทาํการชุมชนทาํการชุมชน
สวนจนัทน์- 

วดันิโครธโดยการติดตั้ง
เหลก็ดดัที่ประตูหนา้ต่าง   

 

(เสนอโดยชุมชน 

สวนจนัทน์-วดันิโครธ) 

 

 

 

 

- เพื่อป้องกนัและรักษาทรัพยส์ิน
ของชุมชน  
- เพื่อป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปในที่ทาํ
การชุมชน 

- เพื่อความเป็นระบบ  ระเบียบ
ในที่ทาํการชุมชน 

- จดัทาํเหลก็ดดัประต ู 

- หนา้ต่างอาคารที่ทาํการ
ชุมชนสวนจนัทน์ฯ จาํนวน 1  

หลงัโดยติดตั้ง 

 - ช่องประตขูนาด 1.50 x 2.20 

เมตร จาํนวน 4 บาน 

- ช่องหนา้ต่างขนาด 1.40 x 
3.50 เมตร จาํนวน 4 บานอง
ประตขูนาด 90 x 2.00 เมตร 

จาํนวน 4 บาน 

 

 

 

 

15,000 

 

- - - ทรัพยส์ินของชุมชน
สวนจนัทน์ฯ มีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึ้น 

- ระยะเวลาการใช้
งานของทรัพยส์ิน
นานขึ้น 

- ประชาชนมีความ
สะดวกในการยมืของ
ไปใชไ้ดม้ากยิง่ขึ้น 

- กองสวสัดิการสังคม 

- งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาถมดินยกระดบั   

ปรับภมูิทศัน์บริเวณและ
ทางเขา้ที่ทาํการชุมชน
สรรพากร 

 

(เสนอโดยชุมชน
สรรพากร) 

 

 

 

- เพื่อใชเ้ป็นลานกีฬาของชุมชน 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยั 

ในการเขา้มาใชล้านกีฬาชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั
ของประชาชนในชุมชน 

- ถมดินยกระดบัโดยรอบ
อาคารที่ทาํการชุมชนความสูง
เฉลี่ย 0.50  เมตร  คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 785  ตาราง
เมตร 

- เทคอนกรีตถนนทางเขา้ที่ทาํ
การชุมชน หนา 0.15  เมตร  

ความกวา้งประมาณ  5.00  

เมตรยาวประมาณ  22.00  

เมตรหรือพื้นที่ประมาณ  110  

ตารางเมตร 

 

 

 

- 1,200,000 - - ประชาชนมีสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
เป็นลานกีฬาของชุมชน
ที่มีความสะดวก
ปลอดภยั 

- เป็นการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

- กองสวสัดิการสังคม 

- งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เทคอนกรีตพื้นที่ภายใน
บริเวณชุมชนหนา 0.10  เมตร  

พื้นที่ประมาณ  715  ตร.ม. 

- ปรับภมูิทศัน์ (จดั
สวนหยอ่ม) 

ภายในบริเวณที่ทาํการชุมชน
พื้นที่ประมาณ  71  ตาราง
เมตร 

- ก่อสร้างสนามเปตอง 

จาํนวน 1  สนาม  พื้นที่
ประมาณ  120  ตารางเมตร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารที่ทาํการชุมชน
สรรพากร 

 

 

 

(เสนอโดยชุมชน
สรรพากร) 

 

-เพื่อใชเ้ป็นสถานที่เกบ็วสัดุ
อุปกรณ์ของชุมชนใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- ถมดินยกระดบัดา้นหลงั
อาคารที่ทาํการชุมชนใหเ้สมอ
ระดบัอาคารเดิม พื้นที่ไม่นอ้ย
กวา่ 70  ตารางเมตร 

- ก่อสร้างต่อเติมดา้นหลงั
อาคารที่ทาํการชุมชน  เป็น
อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  กวา้ง  

4.50  เมตรยาว  10.00  เมตร
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  45  

ตารางเมตร 

 

 

 

 

- 470,000 - -มีอาคารเกบ็วสัดุ
อุปกรณ์ที่เป็นระบบ  
-ทาํใหพ้ื้นที่ใชส้อยใน
อาคารชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

-กองสวสัดิการสังคม 

-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง

อาคารปฏิบตัิการ

ทางการแพทยข์อง

งานสัตวแพทย ์

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน 

 

- ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการทางการแพทย ์ พร้อมหอ้งนํ้า  2 

หอ้ง ขนาด  6.00x12.00 เมตร 

 

600,000  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- มีความสะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน 

- สามารถใหบ้ริการได้

ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานสัตวแพทย ์
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง/ต่อ

เติมสถานที่ปฏิบตัิงาน

ของศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 3 

- เพื่อปรับปรุงสาํนกังานใหเ้ป็น

สัดส่วนมีความสะดวกกบัผูป้่วย

และผูม้าติดต่อราชการ 

- เพื่อจดัเป็นหอ้งประชุม

ประจาํเดือนของ อสม. 

- เพื่อความปลอดภยัของ

ทรัพยส์ินทางราชการ 

- ติดตั้งเหลก็ดดั ม่านประต ูหนา้ต่าง 

ชั้นบน-ชั้นล่างของสาํนกังาน 

250,000 - - - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน อาํนวยความ

สะดวกกบัผูป้่วยและผูม้า

ติดต่อราชการ 

- เพื่อประสิทธิภาพในการจดั

ประชุมประจาํเดือนของ 

อสม.และการประชุมต่าง ๆ 

- ทรัพยส์ินของทางราชการมี

ความปลอดภยั 

 

- กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

- งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 3 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมโรงกาํจดัขยะ

ทุ่งแจง้ 

- เพื่อปรับปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพที่

ใชง้านไดด้ีและมีความสะดวก

ในการปฏิบตัิงาน 

 

ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงกาํจดัขยะ 

ทุ่งแจง้  รายละเอียด ดงันี้ 

  - ปรับปรุงซ่อมแซมที่ลา้งรถ  โดยการ

ต่อเชื่อมท่อและจุดลา้งรถ จาํนวน 6 จุด 

  - ปรับปรุงซ่อมแซมแทง็กน์ํ้า  โดยการ

ต่อเชื่อมท่อนํ้าลง Ø2 ” ไปยงับริเวณ

ถนนภายในบ่อขยะ จาํนวน 1 จุด 

  - ปรับปรุงซ่อมแซมประต ูปิด-เปิด  

จาํนวน 1 ชุด 

 

 

 

- 87,700  -  - สถานที่ปฏิบตัิงานมีความ

สะอาดและสะดวกในการ

ปฏิบตัิงาน 

 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานรักษาความ

สะอาด 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างเสาธง  

โรงงานปรับปรุงคุณภาพ

นํ้าเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและ
ภาคภมูิใจในความเป็นชาติ 

- เพื่อเผยแพร่ธงชาติไทย 

ใหเ้ป็นที่ปรากฏชินตาแก่ 

ผูพ้บเห็น 

- ก่อสร้างฐานเสาธง ค.ส.ล. 

สูง  0.50 เมตร รูปทรง
สี่เหลี่ยม กวา้งดา้นละ  

2.50 เมตร ผิวทาํดว้ยหินขดั 

บุหินแกรนิต   เสาเหลก็อาบ
สังกะสี ความสูงประมาณ 

12.00 เมตร   

- 180,000 - 

 

- ประชาชนชาวไทยมี
ความรู้สึกนิยมและ
ภาคภมูิใจในความเป็น
ชาติ 

 - ธงชาติไทยเป็นที่
ปรากฏชินตาแก่ 

ผูพ้บเห็น 

- สาํนกัการช่าง 

- งานบาํบดันํ้าเสีย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค ์

สวนสาธารณะสมเดจ็ 

พระศรีนครินทร์ 95 
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาคารใหส้ามารถ
รองรับการใชง้านดา้น
บริการแก่ประชาชน 

1. เปลี่ยนวสัดุมุงหลงัคาใหม่เป็น Metal 

Sheet พื้นที่ประมาณ 1,200  ตร.ม. 

2. ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารใหม่ พื้นที่
ประมาณ 700 ตร.ม. 

3. ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคาร 

5. ก่อสร้างผนงัดา้นนอกอาคารเพิ่มเติม
เพื่อขยายพื้นที่อาคาร 

6. ปรับปรุงพื้นและผนงัเวที 

7. หุม้เสาภายในอาคารส่วนที่รื้อผนงัเดิม
ออก และหุม้เสากลมดา้นหนา้อาคาร
จาํนวน 14 ตน้ 

8. ปรับระดบัพื้นและปูดว้ยกระเบื้อง
เคลือบของพื้นที่ทางเดินขยายใหม่ 

9. ทาสีผนงัและฝ้าเพดานภายในอาคาร
ใหม่ทั้งหมด 

9,000,000 - - - อาคารอเนกประสงค ์

ไดร้ับการปรับปรุงให้
สามารถรองรับการใช้
งานบริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 

- งานสวนสาธารณะ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร 

สาํนกังานเทศบาล 

นครตรัง  

- เพื่อใหม้ีอาคารสาํนกังาน
เพียงพอสาํหรับการ
ปฏิบตัิงาน  

  

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.  9 ชั้น   

ดา้นหลงัอาคารสาํนกังาน
เทศบาลเดิม ดงันี้ 

ชั้นล่าง ประกอบดว้ยโถง   

พกัคอย  โถงลิฟตโ์รงอาหาร 

และพื้นที่จดัสวน พื้นที่
ประมาณ 900 ตร.ม. 

ชั้นสอง  ประกอบดว้ยโถง
ลิฟต ์ ส่วนถ่ายและผลิต
เอกสารกลาง  ส่วนของ
สาํนกังานหอ้งนํ้า-ส้วม และ 

ทางเชื่อมกบัอาคารสาํนกังาน
เดิม พื้นที่ประมาณ 560 ตร.ม. 

 

- - 172,500,000 

 

- มีอาคารสาํนกังาน
เพียงพอสาํหรับการ
ปฏิบตัิงานในอนาคต 

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสถาปัตยกรรม 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   ชั้นสาม ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วนของสาํนกังาน  

หอ้งนํ้า-ส้วม และทางเชื่อมกบัอาคารสาํนกังานเดิม 

พื้นที่ 

ประมาณ 740 ตร.ม. 

ชั้นสี่  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วนของสาํนกังาน 

และหอ้งนํ้า-ส้วม พื้นที่ประมาณ 725 ตร.ม.          

ชั้นหา้  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ ส่วนของสาํนกังาน 

หอ้งนํ้า-ส้วม ส่วนพกัผอ่นและจดัสวน   พื้นที่ประมาณ  

725 ตร.ม. 

ชั้นหก  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ หอ้งทาํงานและ
สาํนกังานรองนายกเทศมนตรี และหอ้งนํ้า-ส้วม  

พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม. 

ชั้นเจด็  ประกอบดว้ยโถงลิฟต ์ หอ้งทาํงานและ
สาํนกังานนายกเทศมนตรี  และหอ้งนํ้า-ส้วม  พื้นที่
ประมาณ 370 ตร.ม. 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   ชั้นแปด  ประกอบดว้ย      โถงลิฟต ์ หอ้งนํ้า-ส้วม  

หอ้งเกบ็ของ  และหอ้งประชุม 

สภาเทศบาล  พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม. 

ชั้นเกา้  ประกอบดว้ย 

โถงลิฟต ์ หอ้งนํ้า-ส้วม   

ลานชมเมืองและพื้นที่อเนกประสงค ์พื้นที่ประมาณ  

370 ตร.ม. 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างรั้ว
โรงงานปรับปรุง   

คุณภาพนํ้า 
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อปรับปรุงบาํรุงรักษาและ
รักษาความปลอดภยัแก่
สถานที่ราชการ 

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 

เสริมเหลก็ ผนงัก่ออิฐบลอ็ก 

ความยาวประมาณ 

1,270.00 เมตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 2,300,000 

 

- รักษาความปลอดภยัแก่ 

สถานที่ราชการ 

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานบาํบดันํ้าเสีย 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง 

ห้องทาํงานสํานักทะเบียน
ทอ้งถิ่นเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบและสะดวก
ในการปฏิบตัิงานของ
เจา้หนา้ที่และผูม้ารับ
บริการ 

- ปรับปรุงภายในสาํนกัทะเบียนของ
เทศบาลใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิง่ขึ้น 

   - หอ้งสันทนาการเดก็ 

   - หอ้งใหน้มลูก 

   - จดัทาํผา้ม่าน 

   - ปรับปรุงเคาน์เตอร์ทาํงานใหม่ จาก
เดิม 6 ช่องทางเป็น 8 ช่องทาง 

   - ปรับปรุงพื้นหอ้งทาํบตัรประชาชน 

   - ติดตั้งสแตนเลสดดัหนา้ต่าง   

จาํนวน 4 ช่อง 

   - จดัซื้อเกา้อี้สาํหรับประชาชน ขนาด 3 

ที่นัง่/ชุด  จาํนวน  24 ชุด 

   - ติดตั้งโทรทศัน์สี จอ LCD ขนาดจอ 

46 นิ้ว  จาํนวน 1 เครื่อง 

- 2,000,000 - - สามารถทาํให้
ประชาชนผูม้ารับ
บริการไดร้ับความ
สะดวก  มีความ
ประทบัใจและพึงพอใจ
ในการรับบริการมาก
ยิง่ขึ้น 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานทะเบียน
ราษฎรและบตัร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างสถานี
ดบัเพลิงเทศบาลนครตรัง 

และสถานียอ่ย 

- เ พื่ อใช้ เ ป็นสถา นี
ดบัเพลิงในการอยู่เวร
เตรียมพร้อมเพื่อออก
ให้ความ ช่วย เห ลือ
ด้ า น ส า ธ า ร ณ ภั ย  

ต่างๆ  ของประชาชน 

ในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 

 

สถานีดบัเพลงิหลกั  ถนนวเิศษกุล 
1.ก่อสร้างสถานีดบัเพลิงหลกั (Main Fire 

Station) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่
ประมาณ 1,400 ตารางเมตร 

ประกอบดว้ยพื้นที่ใชส้อย ดงันี้ 

 - ส่วนจอดรถดบัเพลิง  รถตรวจการณ์  

รถบนัไดเลื่อน รถหอนํ้า  รถกูภ้ยั 

จาํนวน 13 คนั 

- ส่วนสาํนกังานและวทิยสุื่อสาร 

- ส่วนหอ้งประชุม, หอ้งทาํงาน อปพร., 

หอ้งเกบ็ของ, หอ้งนํ้า-หอ้งส้วม 

- ส่วนหอ้งพกัเวรยาม, หอ้งออกกาํลงักาย 

- ลานเกบ็เรือไฟเบอร์กลา๊ส และอุปกรณ์

ดบัเพลิง 

20,000,000 - - - ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังไดร้ับ
การช่วยเหลือดา้น 

สาธารณภยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

- ลดความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   2.ก่อสร้างหอถงัเกบ็นํ้าขนาด 30 ลบ.ม. จาํนวน 1 หอ 

3.ก่อสร้างถนนและลานจอดรถพื้นที่ประมาณ 1,200 ต.ร.ม. 

4.ก่อสร้างรั้วกั้นแนวขอบเขตสถานี  ความยาวประมาณ 

100.00  เมตร 

5.ก่อสร้างแท่นลา้งรถ  จาํนวน  2  แท่น 

ก่อสร้างสถานีดับเพลงิย่อย  ถนนตรัง - สิเกา  

(ข้างโรงฆ่าสัตว์) 

รายละเอียด 

1.ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคาร  ลึกเฉลี่ย 2.50  

เมตร  พื้นที่ประมาณ 8,500  ตารางเมตร 

2.ก่อสร้างสถานีดบัเพลิงยอ่ย (Sub Fire  Station)เป็นอาคาร 

ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นประมาณ  400 ตารางเมตร 

ประกอบดว้ยพื้นที่ใชส้อย  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

11,200,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

    -ส่วนจอดรถดบัเพลิง  จาํนวน  5  คนั 

 -ส่วนสาํนกังานและวทิยสุื่อสาร 

 -ส่วนหอ้งพกัเวรยาม, หอ้งนํ้า-หอ้งส้วม 

 - ส่วนหอ้งเกบ็ของ 

3.ก่อสร้างแท่นลา้งรถ  จาํนวน  1  แท่น 

4.ก่อสร้างถนนและลานจอดรถหนา้อาคาร  พื้นที่ประมาณ  

300  เมตร 

ก่อสร้างสถานีดับเพลงิย่อย สวนจันทน์ รายละเอียด 

1.ก่อสร้างสถานีดบัเพลิงยอ่ย (Sub Fire  Station)  เป็นอาคาร 

ค.ส.ล.  2  ชั้น  พื้นที่ประมาณ 400  เมตร 

ประกอบดว้ยพื้นที่ใชส้อย  ดงันี้ 

-ส่วนจอดรถดบัเพลิง  จาํนวน  5  คนั 

-ส่วนสาํนกังานและวทิยสุื่อสาร 

-ส่วนหอ้งพกัเวรยาม, หอ้งนํ้า-หอ้งส้วม 

 

 

 

 

 

 

 

7,800,000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   -ส่วนหอ้งเกบ็ของ 

2.ก่อสร้างแท่นลา้งรถ  จาํนวน  1  แท่น  

3.ก่อสร้างหอถงัสูงเกบ็นํ้า จาํนวน  1  หอ 

 

 

 

 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาล
นครตรัง 

-เพื่อความปลอดภยัแก่ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

-เพื่อแกป้ัญหาหลงัคากนัสาดรั่ว 

-เพื่อแกป้ัญหาช่องนาฬิการั่ว 

-เพื่อแกป้ัญหาหลงัคาโดมรั่ว 

ประกอบดว้ย 

  -ปรับปรุงระบบลอ็คประตหูนา้ต่างของ
อาคารเรียนทุกบานทุกอาคารและหอ้งเรียน
ทุกหอ้งเรียน 

  -ปรับปรุงขอบประตหูอ้งเรียนทุกหอ้ง 

  -ปรับปรุงช่องนาฬิกาดา้นหนา้อาคารเรียน 

A 

  -ปรับปรุงหลงัคากนัสาดดา้นหนา้อาคาร
เรียน A 

  -ปรับปรุงหลงัคาโดมอาคารเรียน A 

 

 

 

 

1,700,000 - - -ทรัพยส์ินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภยั 

-หลงัคากนัสาดสามารถ
ใชง้านไดเ้ป็นปกติ 

-ช่องนาฬิกาไม่รั่วซึม
เวลาฝนตก 

-หลงัคาโดมใชง้านได้
เป็นปกติ 

- สาํนกัการศึกษา 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์

- งานโรงเรียน 

- ศพด.ทน.ตรัง 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศนูยก์ีฬาในร่ม 

(SPORT COMPLEX) 

- เ พื่อให้ประชาชนได้
ใช้ในการจัดกิจกรรม
กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ 

- ก่อสร้างอาคารศนูยก์ีฬาในร่มขนาด  

45 x 45 x 10 เมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทั้งอาคารในสนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง 

80,000,000 - - - เพื่อใหป้ระชาชนได้

ใชบ้ริการในการเล่น

กีฬาและจดักิจกรรม

นนัทนาการไดทุ้ก

ประเภทกีฬา 

- เพื่อส่งเสริมการออก
กาํลงักายใหก้บั
ประชาชน 

 

 

 

 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ   

  นนัทนาการ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

274 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซมสระวา่ยนํ้า 
(สนามกีฬาทุ่งแจง้)  

 

เพื่อซ่อมแซมสระว่าย
นํ้ า ให้อยู่ ในสภาพใช้
งานไดต้ามปกติและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมสระวา่ยนํ้าขนาด  

25 x 50 x 2 เมตร 

อุปกรณ์สระ 
1. เครื่องกรองทราย จาํนวน 1 ชุด 

2. ทรายกรอง จาํนวน 16 กระสอบ 

3. ปั้มนํ้าจาํนวน 2 ตวั 

4. ชุดหวัปรับทิศทาง 6 ทิศทาง จาํนวน 4 ชุด 

5. ชั้นบนัไดคอนกรีต (ชนิดฝัง) จาํนวน 1 ชุด 

6. วาลว์ประตนูํ้ า ขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 ชุด 

7. วาลว์ประตนูํ้ า ขนาด 4 นิ้ว จาํนวน 5 ชุด 

8. วาลว์ประตนูํ้ าเหลก็หล่อ ขนาด  6นิ้ว จาํนวน 2 ชุด 

9. หนา้แปลน ขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 4 ชุด 

10. หนา้แปลน ขนาด 4 นิ้ว จาํนวน 10 ชุด 

11. หนา้แปลน ขนาด 6 นิ้ว จาํนวน 5 ชุด 

12. ชุดน็อตยดึหนา้แปลน ชุดละ 8 ตวั (รวมตวัผูเ้มียและ
แหวนรอง)  จาํนวน 10 ชุด 

850,000 

 

- - - สระวา่ยนํ้าสามารถใช้

งานไดต้ามปกติ และ 

ไดม้าตรฐาน 

 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ   

  นนัทนาการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   รายการแก้ไข 

13. เชื่อมขอ้ต่อท่อ PVC ที่รั่ว พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 10 ชุด 

14. เปลี่ยนท่อทางเขา้หนา้ปั้มใหม่  2 จุด  จาํนวน 2 ชุด 

15. ปรับท่อทางเขา้หนา้ปั้มโดยเดินท่อใหม่ ขนาด 6 นิ้ว 

จาํนวน 2 ชุด 

รายการปรับปรุงห้องนํา้สระว่ายนํา้ 
16. หอ้งนํ้าหญิงเปลี่ยนสายถกัใตอ้่าง จาํนวน 1 ชุด 

17. หอ้งนํ้าหญิงเปลี่ยนฝักบวัอาบนํ้า จาํนวน 6 ชุด 

18. หอ้งนํ้าชายเปลี่ยนฝักบวัและเดินท่อนํ้าดีใหม่ 

พร้อมวาลว์ จาํนวน 6 ชุด 

งานโดยรอบขอบสระ 
19. ลา้งถงันํ้าสาํรองของสระวา่ยนํ้า   จาํนวน 1 ชุด 

20.งานซ่อมกระเบื้องสลบัทรายลา้ง  จาํนวน 300 ตร.ม. 

 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   21. FEED PUMP จํานวน 1 ชุด 
MODEL : STAC CX - 250 

FLOW RATER : 10 CU.M. 

22. ANTHRACITE & SAND FILTER TANK 
จํานวน 1 ชุด 
DEMENSION : 80 CM. x 150 CM. 

MATERIAL : MILD STEEL / SS 400 

FACE PIPE : GSP Ø 2 " 

VALVE : BA VALVE (BRASS) 

FILTER MEDIA : ANTHRACITE, SAND ACC. 

 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   23. SOFTENER FILTER TANK จํานวน 1 ชุด 
DEMENSION : 80 CM. x 150 CM. 

MATERIAL : MILD STEEL / SS 400 

FACE PIPE : GSP Ø 2 " 

VALVE : BA VALVE (BRASS) 

FILTER MEDIA : CAT-ION RESIN ACC. 

24. REGENERATE SET จํานวน 1 ชุด 
EJECT Ø 1" (PVC) 

PE TANK 500 L. 

SALT 

 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

17 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
และอาคารประกอบการ
โรงเรียนเทศบาล 1  

(สังขวทิย)์ 

-เพื่อปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าอาคารเรียนและ

อาคารประกอบการของ

ใหไ้ดม้าตรฐานสามารถ

ใชง้านไดต้ามปกติ 

-เพื่อใหร้ะบบไฟฟ้า

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบการมีความ

ปลอดภยั 

 

สายเมนเขา้อาคาร 

1.สาย THW 70 เมตร 650 เมตร 

2.สาย THW 50 เมตร 280 เมตร 

3.สาย THW 35 เมตร 420 เมตร 

4.สาย THW 16 เมตร 780 เมตร 

5.แร็ค 4 ช่อง พร้อมลกูถว้ยและอุปกรณ์ 30 ชุด 

6.ท่อ PVC 1 นิ้วครึ่ง 17 เส้น 

7.อุปกรณ์เบด็เตลด็ 1 งาน 

อาคารเรียนอนุบาล ,อาคารเรียน 4 

1.ตูเ้หลก็กนัฝุ่ น ขนาด 700x1,100x200 มม. 2 ตู ้
2.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 150 AT 18 KA เฟส 14 ตวั 

3.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 AT  10 KA 3 เฟส 14 ตวั 

4.โวลทม์ิเตอร์ ขนาด 0-500 VAC 2 ตวั 

5.แอมมิเตอร์ 2 ตวั 

- 1,700,000 - -มีระบบไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานและสามารถ     

ใชง้านไดต้ามปกติ 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 1      

   (สังขวทิย)์ 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

279 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   6.ซิเลก็เตอร์โวลท ์2 ตวั 

7.ซิเลก็เตอร์แอมป์ 2 ตวั 

8.ฉธ 100/52 ตวั 

9.Pilot lamp 6 ชุด 

10.ฟิวส์กระปุกพร้อมฐาน  ฟิวส์ 6 A 6 ชุด 

11.บาลาสทองแดง 200 A พร้อมอุปกรณ์
จบัยดึ 2 ชุด 

12.ตูโ้หลดเซนเตอร์ 13 ช่อง เมน 80 แอมป์ 

จาํนวน 7 ตู ้
13.ลกูเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 A 

14.ท่อ RSC 2 นิ้ว 8 เส้น 

15.สายTHW 35 ตร.มม. 130 ม 

16.สาย THW 25 ตร.มม.100 ม. 

17.สาย THW 16 ตร.มม. สีเขียว40 เมตร 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   18.ขดุหลกัดิน 5/8 นิ้วx6 ฟุต 2 ชุด 

19.อุปกรณ์เบด็เตลด็ 1 งาน 

อาคารเรียน 5 (โรงอาหาร) 

1.ตูโ้หลดเซนเตอร์ 18 ช่อง เมน 60 แอมป์ 3 เฟส 1 ตู ้
2.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส    40 A 6 ตวั 

3.ตูโ้หลดเซนเตอร์ 12 ช่อง เมน 40 แอมป์ 3 เฟส 1 ตู ้
4.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส    32 A 1 ตวั 

5.ท่อ RSC 1 นิ้วครึ่ง 2 เส้น 

6.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส    60A 6 ตวั 

7.อุปกรณ์เบด็เตลด็ 

โรงยมิ (เปลี่ยนตูเ้มน) 

1.ตูโ้หลดเซนเตอร์ 12 ช่อง เมน 40 แอมป์ 3 เฟส 1 ตู ้
2.ลกูเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส    16A 8ตวั 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

281 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   อาคารเรียน 2 (เดินสายไฟฟ้าใหม่) 

1.โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์2x28 วตัต ์(T5)โคมตะแกรง
เหลก็ แผน่แสงอลมูิเนียม 56ชุด 

2. โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์2x28 วตัต ์(T5) 18 ชุด 

3.เตา้รับกราวด ์56 ตวั 

4.สวทิชไ์ฟฟ้า 30 ตวั 

5.บอ็กลอย2*4 นิ้ว พร้อมหนา้กาก 42 ชุด 

6.บอ้กลอย 4*4 นิ้ว พร้อมหนา้กาก 14 ชุด 

7.ตูโ้หลดเวนเซอร์ 3 เฟส 60A 18 ช่อง 2 ตุ ้

8.ตูเ้หลก็กนัฝุ่ น ขนาด 40/57/20 ซม. บาลาสทองแดง 

200A พร้อมอุปกรณ์ 1 ตู ้
9.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60A  

3 เฟส 30KA 1 ตวั 

10.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60A      3 เฟส 15KA 2 ตวั 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   11.สายลกูเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 15A 20ตวั 

12.สาย THW 35  ตร.มม. 160 เมตร 

13.สาย THW 16  ตร.มม. 40 เมตร 

14.สาย THW 4  ตร.มม. (สีแดง) 40 เมตร 

15.สาย THW 4  ตร.มม. (สีดาํ) 420 เมตร 

16.สาย THW 4  ตร.มม. (สีเขียว) 120 เมตร 

17.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีแดง)  560 เมตร 

18.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีดาํ)  560 เมตร 

19.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีเขียว)  500 เมตร 

20.สาย THW 1.5  ตร.มม. 240 เมตร 

21.ท่อ PVC สีขาว 16 มม. 56เส้น 

22.ท่อ PVC สีขาว 25 มม. 140 เส้น 

23.รางไวทร์เวย ์ 3*4 นิ้ว*4 ฟุต70 เมตร 

24.งานรื้อถอนดวงโคมไฟและสายไฟฟ้าเดิม 98 ชุด 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   25.ชุดกราวน์ 1 ชุด 

26.สายกราวน์ 25 ตร.มม. 20 เมตร 

27.อุปกรณ์เบด็เตลด็ 1 งาน 

อาคารเรียน3 

1.โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์2*28 วตัต ์(T5) โคม
ตะแกรงเหลก็แผน่แสงอลมูิเนียม 60 ชุด 

2.โคมหลอดฟลูออเรสเซนต ์1*28 วตัต ์(T5) 24 ชุด 

3.เตา้รับกราวน์ 62 ตวั 

4.สวติซ์ไฟฟ้า 44 ตวั 

5.บอ็กลอย 2*4 นิ้ว พร้อมหนา้กาก 42 ชุด 

6.บอ็กลอย 4*4 นิ้ว พร้อมหนา้กาก 22 ชุด 

7.ตูโ้หลดเซนเตอร์ 3 เฟส 60A18 ช่อง 3 ตู ้
8.ตูเ้หลก็กนัฝุ่ น ขนาด 40*57*20 ซม. บาลาสทองแดง 

200A พร้อมอุปกรณ์ 1 ตู ้
9.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100A      3 เฟส 30 KA  1 ตวั 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   10.เซอร์กิตเบรกเกอร์ 60A      3 เฟส 15 KA  3 ตวั 

11.ลกูเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 15A  50 ตวั 

12.สาย THW 35 ตร.มม. 40 เมตร 

13.สาย THW 25  ตร.มม. 110 เมตร 

14.สาย THW 4  ตร.มม. (สีแดง) 1, 110 เมตร 

15.สาย THW 4  ตร.มม. (สีดาํ) 1, 110 เมตร 

16.สาย THW 4  ตร.มม. (สีเขียว) 1, 110 เมตร 

17.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีแดง) 382 เมตร 

18.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีดาํ) 382 เมตร 

19.สาย THW 2.5  ตร.มม. (สีเขียว) 520 เมตร 

20.สาย THW 1.5  ตร.มม. 520 เมตร 

21.ท่อ PVC สีขาว 16 มม. 56 เส้น 

22.ท่อ PVC สีขาว 25 มม. 150 เส้น 

23.รางไวทร์เวย ์ 3*4 นิ้ว*4 ฟุต170 เมตร 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

   24.งานรื้อถอนดวงโคมไฟและสายไฟฟ้าเดิม 60 ชุด 

25.ชุดกราวน์ 1 ชุด 

26.สายกราวน์ 25 ตร.มม. 20 เมตร 

27.อุปกรณ์เบด็เตลด็ 1 งาน 
 

 

 

 

     

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

18 โครงการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้อง
หลงัคาและฝ้าเพดานอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

(สังขวทิย)์ 

-เพื่อแกป้ัญหาหลงัคา
อาคารเรียนรั่ว 

-เพื่อความปลอดภยั 

ของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ซ่อมเปลี่ยนหลงัคากระเบื้องและฝ้าเพดาน
อาคารเรียน 4 จาํนวน 1 หลงั 

- 500,000 - -หลงัคาอาคารเรียนไม่รั่ว 

-นกัเรียนและครูมีความ
ปลอดภยั 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 1      

   (สังขวทิย)์ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหารและ
หอประชุม โรงเรียน
เทศบาล 2   

(วดักะพงัสุรินทร์) 

 

-เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร
หอประชุมหลงัใหม่ ใหโ้รงเรียน
มีพื้นที่เพียงพอในการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และฝึก
ปฏิบตัิจริง 

-เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียน 

มธัยมปลาย ม.4 – 6 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชพ้ื้นที่จดั
กิจกรรมออกกาํลงักาย 

-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ใชพ้ื้นที่สาํหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชนร่วมกบัโรงเรียน 

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่าง
เป็นโรงอาหารและหอประชุม ชั้นบน
เป็นโรงพลศึกษา พื้นที่ใชส้อยอาคาร 

ประมาณ 1,840 ตารางเมตร 

15,000,000 - - -โรงเรียนมีอาคารโรงอาหาร 

หลงัใหม่ที่มีพื้นที่เพียงพอใน
การจดักิจกรรมการเรียน 

การสอน 

- นกัเรียนไดเ้รียนรู้และฝึก
ปฏิบตัิจริง 

- เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียน 

มธัยมปลาย  ม.4 – 6มีสถานที่
รับประทานอาหารและที่ออก
กาํลงักาย 

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้
พื้นที่ทาํกิจกรรมของชุมชน
ร่วมกบัโรงเรียน 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2     

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง 

อาคารเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์) 

 

-เพื่อสร้างอาคารเรียนหลงั

ใหม่ใหโ้รงเรียนมีพื้นที่

เพียงพอในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน 

- เพื่อใหน้กัเรียนมีสถานที่

เรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิจริง 

-เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียน

นกัเรียนชั้น มธัยมปลาย 

ม.4 – 6 

 

 

 

 

อาคารเรียน 4 ชั้น12 หอ้งเรียนชั้นล่างโล่ง 

(รหสั สน.ศท.4/12) ตอกเสาเขม็ 

8,100,000 - - -โรงเรียนมีอาคารเรียน
หลงัใหม่ที่มีพื้นที่
เพียงพอในการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-นกัเรียนไดเ้รียนรู้และ
ฝึกปฏิบตัิจริง 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2     

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนเทศบาล 2  

(วดักะพงัสุรินทร์) 

- เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
หอ้งคอมพิวเตอร์ใหม้ีสภาพ
เหมาะสมสาํหรับรองรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชุดใหม่   

- เพื่อเพิ่มบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ
จดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมฝึกทกัษะ 

- เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ในการจดัการเรียนการสอน 

- เ พื่ อ รอ ง รับ เทคโนโลยี ที่
ทนัสมยั 

 

 

- ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์  

ขนาด 7.85×10.50 เมตร  

อาคารเรียน 4  ดงันี้ 

- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน  

- ติดตั้งม่านปรับแสง   

- ติดตั้งพดัลมดูดอากาศ 2 จุด  

- เปลี่ยนประตเูป็นบานสวิงกรอบอลมูิเนียม  

- ทาสีภายในหอ้ง 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
- ติดตั้งไฟดาวไลท ์ จาํนวน 10 ดวง  

ไฟนีออนตะแกรง จาํนวน   6  จุด   

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่  
 25,000 บีทีย ูจาํนวน  2  เครื่อง 

-พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ 
 

200,000 

 

- - - โรงเรียนมีหอ้ง
คอมพิวเตอร์ที่มี
บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อ
การจดัการเรียนการ
สอน  และกิจกรรมฝึก
ทกัษะ 

-  มีความสะดวกและ
ปลอดภยัในการจดัการ
เรียนการสอน 

-  สามารถรองรับ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัได ้

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2     

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง 

หอ้งส้วมนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์) 

 

- เพื่อใหม้ีหอ้งส้วมสาํหรับ
นกัเรียนหญิง – ชาย ใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

- สาํหรับใหบ้ริการครู และ
บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน
รวมทั้งผูป้กครอง และ ชุมชน 

- ก่อสร้างหอ้งส้วมอาคารคอนกรีต 1 ชั้น   

พื้นเสมอดิน  ขนาด  10  ที่นัง่  แบ่งเป็น  2  

ส่วน  ส่วนละ  5 หอ้งๆ ละ 1 ที่นัง่ 

- รากฐานตอกเขม็ 

- อาคารกวา้ง  3  เมตร  ยาว  12.5  เมตร 

- พื้นและผนงัปูกระเบื้องเคลือบ หอ้งกวา้ง  

1.5  เมตร  ยาว  1.3  เมตร 

 

- 700,000 - - โรงเรียนมีหอ้งส้วม
เพียงพอกบัจาํนวน
นกัเรียนตามเกณฑ ์

- มีหอ้งส้วมถกู
สุขลกัษณะตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- สามารถใหบ้ริการแก่
ผูป้กครอง และ ชุมชนได ้

 

 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2     

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายนํ้า คสล. 

ภายในโรงเรียน 

เทศบาล 2 

(วดักะพงัสุรินทร์) 

 

- เพื่อความสะดวกปลอดภยัของ
นกัเรียนในการใชถ้นนบริเวณ
โรงเรียน 

- เพื่อใหบ้ริเวณถนน 

ไม่มีนํ้าขงัและระบายนํ้าไดด้ี 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก 

คอนกรีต  รอบบริเวณโรงเรียนและระหวา่ง
อาคารเรียนหนา 0.05 เมตร กวา้ง 6 เมตร 

ยาวประมาณ 690 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ย
กวา่ 4,140 ตารางเมตร 

- ก่อสร้างท่อระบายนํ้าเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

0.40 เมตร พร้อมบ่อพกัทุกระยะ 10 เมตร 

หรือตามสภาพ พื้นดา้นบนเป็นรางตื้น
ความยาวทั้งสองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,380 

เมตร 

 

- 5,650,000 - - นกัเรียน - ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนมีความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการใช้
รถใชถ้นน 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2     

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง
หอ้งเรียนอาคารปฐมวยั
เป็นหอ้งเรียน 

โรงเรียนเทศบาล  3 

(บา้นนาตาล่วง ) 

- เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนที่เหมาะสม
กบันกัเรียนชั้นปฐมวยั 

- สร้างบรรยากาศที่ ดีให้กับ
นกัเรียน 

- เปลี่ยนประตเูป็นรางเลื่อนอลมูิเนียมบาน
กระจก จาํนวน 7 บาน 

- ติดตั้งบานปิดช่องลมอลมูิเนียมกระจก 

จาํนวน 7 ช่อง 

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จาํนวน 7 เครื่อง 

 

 

 

350,000 - - - นกัเรียนชั้นปฐมวยัมี
หอ้งเรียนที่เหมาะสมและ
มีบรรยากาศที่ดี 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 3     

    (บา้นนาตาล่วง )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

25 โครงการซ่อมเปลี่ยน
กระเบื้องหลงัคาและ 

ฝ้าเพดานอาคารเรียน
ปฐมวยั 

โรงเรียนเทศบาล  3 

(บา้นนาตาล่วง ) 

- เพื่อแกป้ัญหาหลงัคาอาคาร
เรียนรั่ว 

-  เพื่อความปลอดภยัของ
นกัเรียน 

- เพื่อความสวยงามของอาคาร
เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รื้อกระเบื้องหลงัคาของเดิมที่ชาํรุดออก 

- ซ่อมเปลี่ยนแปไมท้ี่ชาํรุด 

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานกระเบื้องแผน่เรียบที่
ชาํรุด 

- มุงหลงัคากระเบื้องพร้อมครอบกระเบื้อง
หลงัคา 
- ติดตั้งเชิงชายและไมท้บัลอน 

- ติดตั้งรางนํ้าสังกะสีและท่อรับนํ้าฝน 

- ทาสีกระเบื้องหลงัคา 

550,000 - - -นกัเรียนมีความปลอดภยั 

ในการจดัการเรียน 

การสอน 

-หลงัคาอาคารเรียนไม่รั่ว 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 3     

    (บา้นนาตาล่วง )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงสถานที่
ปรุงอาหารดา้นหลงั
อาคารเรียน 4 ชั้น 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

- เพื่อปรับปรุงสถานที่ปรุง
อาหารดา้นหลงัอาคารเรียน 4 

ชั้นใหม้ีความสะดวกและ
สะอาดถกูสุขลกัษณะ 

- เพื่อใหม้ีสถานที่ปรุงอาหาร
เป็นสัดส่วนและมีที่สาํหรับลา้ง 

จดัเกบ็ จาน อุปกรณ์ในการปรุง
อาหาร  

- เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ มนัก เ รี ยน ที่ มี
ความสามารถทางการเรียนไดม้ี
หอ้งสื่อการเรียนที่ทนัสมยั 

 

 

ปรับปรุงต่อเติมบริเวณหอ้งครัวอาคารเรียน 

4 ชั้น  เป็นที่สาํหรับปรุงอาหารและวางอ่าง
สาํหรับลา้งจาน โดยดาํเนินการ ดงันี้ 

- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุดว้ยกระเบื้อง
เคลือบ พร้อมติดตั้งอ่างลา้งจานอลมูิเนียม
แบบ 4 หลุม ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ยาว 

4.00 เมตร สูง 0.70 เมตร จาํนวน 2 ชุด 

ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร  

สูง 0.60 เมตร จาํนวน 1 ชุด 

- ติดตั้งปล่องไฟพร้อมพดัลมดูดอากาศ 

จาํนวน 1 ชุด  

 

124,000 - - -  โรงเรียนมีสถานที่ที่
ใชป้รุงอาหารได้
มาตรฐานและถูก
สุขลกัษณะ 

-  โรงเรียนมีที่สาํหรับ
ลา้งจาน และที่เกบ็
อุปกรณ์ที่สะอาดและ
เพียงพอ 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง 

หอถงันํ้าและระบบ 

ปั๊มนํ้าบาดาลโรงเรียน 

เทศบาล 4  

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

- เพื่อปรับปรุงหอถงันํ้าและ
ระบบปั๊มนํ้าบาดาลใหใ้ชง้านได ้

- เพื่อใหน้กัเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนไดใ้ชห้อ้งนํ้า   อ่างลา้ง
หนา้  แปรงฟัน สะดวกมากขึ้น  

 

- ปรับปรุงระบบนํ้าบาดาลโดยรื้อถอน
ระบบ ติดตั้งชุดควบคุมใหม่ ติดตั้งพาด
สายไฟฟ้า ( สายเมนตูค้วบคุมไฟฟ้า) 
ติดตั้งระบบท่อนํ้าหอถงัสูงและติดตั้ง 

ระบบสายล่อฟ้าหอถงัสูง  

 

- 156,300 - - นกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีนํ้าสาํหรับ
ใชใ้นโรงเรียน 

- นกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนไดใ้ชน้ํ้าที่
สะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

296 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

28 โครงการติดตั้งม่าน
ปรับแสงในหอ้งเรียน
และหอ้งพิเศษ  อาคาร
เรียน 4 ชั้น 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

- เพื่อช่วยลดความร้อนของ
แสงแดดในช่วงบ่ายที่แดดส่อง
เขา้มาในหอ้งเรียน 

- เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน 

- ติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสงโดยใช้
ระบบแกนปรับสามารถเปิดไดท้ั้งแบบม่าน
เปิดขา้ง และม่านแบบแยกกลางตวัและ
สามารถปรับม่านในมุมมองต่างๆจากนอ้ย
ไปหามากซึ่งสามารถปรับมุมแสงไดถ้ึง 

180 องศา พร้อมค่าติดตั้ง   ในหอ้งเรียน
และหอ้งพิเศษ จาํนวน 13 หอ้ง หอ้งละ 4 

ช่อง ขนาดช่องละ 150 X 180  ซม. 

 

 

 

 

 

200,000 - - -หอ้งเรียนมีม่านสาํหรับ
ใชบ้งัแสงแดดในช่วง
บ่าย 

- มีหอ้งเรียนที่สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนไดส้ะดวก 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

29 โครงการติดตั้งเหลก็ดดั 

ประตเูหลก็และราว 

สแตนเลส 

อาคารเรียน 4 ชั้น 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

 

 

 

 

- เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิด
จากนกัเรียนปีนออกนอก
หนา้ต่าง 

- เพื่อป้องกนัสิ่งของทาง
ราชการสูญหาย  

- เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
นกัเรียน 

- ติดตั้งเหลก็ดดัหนา้ต่างในหอ้งเรียนและ
หอ้งพิเศษ ขนาด 2.90 X 1.70 เมตร จาํนวน 

30 ชุด 

- ติดตั้งราวสแตนเลสดา้นหนา้อาคารเรียน 

บริเวณดา้นบนพนกัพิง ใชเ้หลก็สแตนเลส 

เส้นผา่ศนูยก์ลาง 1.5 นิ้ว ยาวช่องละ 3.20 – 

3.55 จาํนวน 36 ช่อง 

- ติดตั้งประตูเหลก็ดดัชนิดรางเลื่อน ขนาด 

1.00 X 2.50 เมตร จาํนวน 1 ชุด 

389,000 - - -โรงเรียนมีระบบ
ป้องกนัสิ่งของทาง
ราชการสูญหาย  

-โรงเรียนมีระบบรักษา
ความปลอดภยัของ
นกัเรียน 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

- เพื่อปรับปรุงสภาพสนามที่
ชาํรุดใหส้ามารถใชท้าํกิจกรรม
ได ้

- ปรับปรุงสภาพสนามให้มี
หญา้เตม็สนาม 

ปรับสภาพดินใหม่บริเวณสนามขนาดกวา้ง 

33 เมตร  ยาว 45 เมตร 

- ปลกูหญา้ใหม่เตม็พื้นที่สนามขนาดกวา้ง 

33 เมตร  ยาว 45 เมตร 

 

- 70,000 - - โรงเรียนมีสนามที่
เหมาะสาํหรับนกัเรียน
ทาํกิจกรรม  การจดักิจ
กรมการเรียน  การสอน
และสาํหรับใหชุ้มชน 

เยาวชน ใชเ้ป็นสถานที่
ออกกาํลงักาย 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

31 โครงการทาสีภายใน
กาํแพงรั้วรอบโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

  - เพื่อทาสีกาํแพงใหม่ทดแทน
สีเดิมที่มีสภาพเก่า 
- เพื่อปรับปรุงใหโ้รงเรียนมีภูมิ
ทศัน์ที่สวยงาม 

- ทาสีภายในกาํแพงรอบโรงเรียนจาํนวน 3 

ดา้น และภายนอกกาํแพงดา้นทิศตะวนัตก  

พื้นที่ประมาณ 950  ตารางเมตร 

 

 

- 100,000 - โรงเรียนมีภมูิทศัน์         

ที่สวยงาม 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 4 

    (วดัมชัฌิมภมูิ) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

32 โครงการทาสีอาคาร
เ รี ย น  2  โ ร ง เ รี ย น
เทศบาล 5 (วดัควนขนั) 

-เพื่อทดแทนสีอาคารเรียนเดิม
ซึ่งมีสภาพเก่า 
-สร้างบรรยากาศ ที่ ดี ให้กับ
นกัเรียนและผูป้กครอง 

-ทาสีอาคารเรียน 2 ทั้งภายในและภายนอก 

จาํนวน  1 หลงั 

 

- 500,000 - -อาคารเรียนมีความ
สวยงามมีบรรยากาศ 

น่าเรียนมากขึ้น 

-นกัเรียนและผูป้กครองมี
ความพึงพอใจกบั
บรรยากาศของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 5 

   (วดัควนขนั) 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบสน.ศท. 3/12 

โรงเรียนเทศบาล 5  

(วดัควนขนั) 

-เพื่อเป็นหอ้งเรียนของนกัเรียน 

-เพื่อเป็นสถานที่รับประทาน
อาหารของนกัเรียนอยา่ง
เพียงพอ 

-เ พื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียน  

การสอน 

-ก่อสร้างอาคารเรียน แบบสน.ศท. 3/12         

จาํนวน 1 หลงัประกอบดว้ย 

-ชั้น 1 จดัทาํเป็นสถานที่รับประทานอาหาร 

-ชั้น 2 จดัทาํเป็นหอ้งประชุม 

-ชั้น 3 เป็นหอ้งเรียนและหอ้งสื่อการเรียน 

9,000,000 - - -มีอาคารเรียนแบบ สน.

ศท.3/12 จาํนวน 1 หลงั 

-มีสถานที่รับประทาน
อาคารของนกัเรียนอยา่ง
เพียงพอ 

-มีสถานที่ทาํกิจกรรม
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆของ
นกัเรียน 

-มีสถานที่ที่ใชเ้ป็นหอ้ง
ประชุมใหญ่ 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 5 

   (วดัควนขนั) 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

34 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ห้ อ ง นํ้ า  ห้ อ ง ส้ ว ม
โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

- เพื่อใหม้ีหอ้งนํ้าหอ้งส้วม
สาํหรับนกัเรียนชาย – หญิง
เพียงพอตามเกณฑม์าตรฐาน
ของกระทรวง 

- สําหรับใชบ้ริการแก่บุคลากร 

และชุมชน 

- ก่อสร้างหอ้งนํ้า - หอ้งส้วม จาํนวน 1 หลงั 

10 หอ้ง 

- เป็นส้วมซึมขนาดมาตรฐาน 

- มีถงัใส่นํ้าชาํระลา้งติดฝาผนงั 

- ก๊อกนํ้าฝังฝาผนงั 1 หวั 

- มีช่องระบายอากาศ 

- ไฟติดเพดานพร้อมสวสิตป์ิด/เปิดหอ้งละ 

1 ชุด 

- พื้นหอ้งปูดว้ยกระเบื้องขนาด 6 นิ้ว 

 

 

 

700,000 - - ครูและนกัเรียนมีหอ้งนํ้า
หอ้งส้วมใชอ้ยา่งเพียงพอ 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

  (วดัตนัตยาภิรม) 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

 

- เพื่อความปลอดภยัของ
นกัเรียนและป้องกนัการสูญเสีย
ทรัพยส์ินของโรงเรียน 

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหเ้กิดความ
สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหลก็ สูง 2 เมตร 

ความยาวรวมประมาณ 372.00 เมตร 

บริเวณดา้นขา้งโรงยมิ 2 

 

 

650,000 - - สถานศึกษาและนกัเรียน
มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยส์ิน 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

  (วดัตนัตยาภิรม) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง
อาคารพลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

-เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารพล
ศึกษาจากพื้นซีเมนตเ์ป็นพื้นยาง 

-เพื่อปรับปรุงเวทีอาคารโรงพล
ศึกษาจากพื้นไมเ้ป็นพื้นซีเมนต์
ปูกระเบื้อง 

-เพื่อปรับปรุงชั้นลอยอาคารพล
ศึกษาเป็นหอ้งเรียนสุขศึกษา 
-เพื่อปรับปรุงประตูเหล็กม้วน
เป็นก่ออิฐช่องลม 

- ปรับพื้นสนามอาคารพลศึกษาเป็นพื้นยาง
สาํหรับใหเ้ป็นสนามวอลเล่ยบ์อล และ
สนามตะกร้อ ขนาดประมาณ 770  ตร.ม. 

- ปรับพื้นที่เวที ปกระเบื้องขนาดประมาณ 

70  ตร.ม. สาํหรับการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

- หอ้งเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาจาํนวน 1 

หอ้ง พื้นที่ปูกระเบื้องพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ขนาด  20×3.5×4 ม. ขนาดหอ้งเรียนกวา้ง 5 

เมตร ยาว 17 เมตร สูง 5 เมตร 

- เปลี่ยนประตเูหลก็มว้นเป็นก่ออิฐช่องลม
จาํนวน 14 ช่อง  

- โต๊ะเทเบิลเทนนิส (GS)                      

ขนาดหนา 20 มม. ลอ้พบัเดี่ยว  1  ตวั 

1,000,000 - - โรงเรียนมีอาคารพล
ศึกษาที่ไดม้ามาตรฐาน
เหมาะสมสาํหรับการ
ประกอบกิจกรรมเรียน
การสอน การแข่งขนักีฬา
มีเวทีที่ถาวรแขง็แรงและ
มีหอ้งพกัสาํหรับนกักีฬา
ที่ปลอดภยั 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

  (วดัตนัตยาภิรม) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุง 

บ่ อ ป ล า โ ร ง เ รี ย น
เทศบาล 6 

(วดัตนัตยาภิรม) 

- เพื่อปรับปรุงขอบบ่อเลี้ยงปลา
โดยเรียงหินป้องกนันํ้าใชใ้น
การเกษตรตลอดปี 

- เพื่อใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้แก่
นกัเรียนและชุมชน 

- ขอบบ่อเลี้ยงปลามีการเรียงหินป้องกนันํ้า
กดัเซาะรอบบ่อเลี้ยงปลาทั้ง 4 ดา้น พื้นที่ 

1,287 ตร.ม. 

- มีนํ้ าเกบ็ไวใ้ชใ้นการเกษตรของโรงเรียน
ตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

- 700,000 - - บ่อเลี้ยงปลามีสภาพที่
เหมาะสมปลอดภยั 

- มีนํ้ าใชใ้นการเกษตร
ไดส้ะดวก 

- มีแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

  (วดัตนัตยาภิรม) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

38 โครงการติดตั้ งประตู
เ ห ล็ ก ดั ด ป ร ะ ตู แ ล ะ
หน้าต่างอาคารศูนยเ์ด็ก
เล็ก (ศูนย ์ 2) ของ
โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

 

- เ พื่ อป รับป รุ งอ าค ารศูน ย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศูนย ์ 2) ให้มี
ความปลอดภยัและป้องกนัการ
สูญ เ สี ย ข อ งท รั พ ย์ สิ นท า ง
ราชการ 

ปรับปรุงอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ศูนย ์2) 

ดาํเนินการ ดงันี้ 

- ติดตั้งเหลก็ดดัประต ูขนาดประมาณ  

180 X 220 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช่อง 

- ติดตั้งเหลก็ดดัหนา้ต่าง ขนาดประมาณ 

300 X140 เซนติเมตร จาํนวน 18 ช่อง 

- ติดตั้งเหลก็ดดัหนา้ต่าง ขนาดประมาณ  

180 X 140 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช่อง 

 

 

 

 

 

150,000 - - - สถานศึกษาและ
นกัเรียนมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยส์ิน 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

  (วดัตนัตยาภิรม) 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
กาํแพง 

โรงเรียนเทศบาล 7 

(วดัประสิทธิชยั) 

- เพื่อใหโ้รงเรียนมีกาํแพง   เป็น
สัดส่วนอาณาเขตชดัเจน 

- เพื่อใหโ้รงเรียนมีความ
สวยงาม 

- เ พื่อป้องกันและสร้างความ
ปลอดภยัของนกัเรียนและครู 

- ก่อสร้างกาํแพงดา้นขา้งโรงเรียนความยาว 

71 เมตร ส่วนสูง 140 เมตร 

- ก่อสร้างกาํแพงดา้นหลงัโรงเรียนความ
ยาว 70 เมตร ส่วนสูง 140 ซม. 

- 900,000 - -โรงเรียนมีกาํแพงเป็น
สัดส่วนของอาณาเขต
ชดัเจน 

-โรงเรียนมีความ
สวยงาม 

-โรงเรียนมีกาํแพง
ป้องกนัและสร้างความ
ปลอดภยัของนกัเรียน
และครู 

 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 7    

    (วดัประสิทธิชยั) 
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308 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
บา้นพกัภารโรง
โรงเรียนเทศบาล 7 

(วดัประสิทธิชยั) 

- เ พื่อเป็นที่พักอาศัยของภาร
โรงภายในบริเวณโรงเรียน 

- ก่อสร้างบา้นพกั คอนกรีตเสริมเหลก็ 2 

ชั้น ขนาด 405 x12.00 เมตรหรือพื้นที่
ประมาณ 108 ตารางเมตร 

 

200,000 - - -เป็นที่อยูอ่าศยัของ 

ภารโรง 

-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานและใหบ้ริการ 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 7    

    (วดัประสิทธิชยั) 
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309 
309 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

41 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลแผนที่
ภาษีภาคสนามที่สะดวก 

รวดเร็ว ในการใชง้านใหม้ี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

- เพื่อขยายฐานขอ้มูลในการ
จดัเกบ็ภาษี 

- เพื่อบริการประชาชนผูม้า
ติดต่อชาํระภาษีและ
หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อ
ภายในกองคลงั 

 

(1) เครื่องแทบ็เลต็
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 2 เครื่อง 

 

 

 

 

(2) ตูท้าํนํ้ าเยน็ ขนาด 1 ก๊อก 

จาํนวน 1 เครื่อง 

 

(3) ถงัตม้นํ้าไฟฟ้าสแตนเลส 

ความจุไม่นอ้ยกวา่ 14 ลิตร 

จาํนวน 1 ถงั 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

8,000 

 

 

12,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- มีเครื่องมือเครื่องใชใ้น
การจดัเกบ็ขอ้มูลแผนที่
ภาษีภาคสนาม คน้หาได้
สะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง 

ครบถว้น 

- ทาํใหม้ีรายไดเ้พิ่มมาก
ขึ้นจาการจดัเกบ็ภาษี 

- ทาํใหป้ระชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อชาํระภาษีและ
หน่วยงานอื่นที่มาติดต่อ
ภายในกองคลงั 

- กองคลงั 

- งานแผนที่ภาษี 

 

 

 

 

 

- ฝ่ายพฒันารายได ้
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310 
310 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน 

(ต่อ) 

- เพื่อใชส้าํหรับการบนัทึกขอ้มูล
เงินเดือน,ภาษี,รายการลดหยอ่น ของ
พนกังาน/ลูกจา้งประจาํ/ขา้ราชการ
บาํนาญ และพนกังานจา้งของเทศบาล
ในระบบโปรแกรมคาํนวณภาษีหกั ณ 

ที่จ่ายของขา้ราชการ 

- เพื่อใชส้าํหรับการจดัเกบ็ขอ้มูลและ
เอกสารงานพิมพด์า้นธุรการ 

- เพื่อนาํไปใชใ้นการปฏิบตัิงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินในระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ิน (LTAX 3000) (ขอ้มูลป้าย 

ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ) 

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด 

รายละเอียด 

-ไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

- เครื่องสาํรองไฟ จาํนวน 1 เครื่อง 

- จอ LCD ไม่นอ้ยกวา่ 17 นิ้ว 

- เครื่องพิมพ ์(เลเซอร์) จาํนวน 1 

เครื่อง 

(5) กลอ้งถ่ายรูป ระบบดิจิตอล 

- ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 10 

ลา้นพิกเซล จาํนวน 5 ตวั 

- ขนาดหนา้จอ ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 

นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 5 ชุด 

ชุดละ 13,000 บาท 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

65,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- ทาํใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับ
การบนัทึกขอ้มูลในระบบ
โปรแกรมคาํนวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

- มีเครื่องมือเครื่องใชท้ี่เหมาะสมแก่
การปฏิบตัิงาน ทาํใหง้านรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  

- ทาํใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้นการ
จดัเกบ็แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ินในภาคสนามเป็นไปดว้ย
ความสะดวก รวดเร็ว  และคล่องตวั
ในการทาํงาน 

- มีภาพถ่ายของขอ้มูล ป้าย ที่ดิน 

โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ ที่
เป็นปัจจุบนั เพื่อนาํไปจดัเกบ็ภาษีที่
ถกูตอ้ง 

- กองคลงั 
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311 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 

- เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(6) เครื่องคอมพิวเตอร์  

(สาํหรับฝ่ายสังคมสงเคราะห์)   

(สาํหรับงานสังคมสงเคราะห์) 

จาํนวน  2  ชุด  พร้อมอุปกรณ์  

ดงันี้  

  -เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  

พร้อมอุปกรณ์พว่งต่อ  

จาํนวน  2  ชุด 

  -เครื่องสาํรองกระแสไฟฟ้า  
(UPC) จาํนวน 2 เครื่อง 

  -เครื่องพิมพ ์ แบบ  Laser  

Printer  จาํนวน  1  เครื่อง 

  -โตะ๊วางคอมพิวเตอร์  

พร้อมเกา้อี้  จาํนวน  2  ชุด 

 

180,000 - - -มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอ 

-การปฏิบตัิงาน 

มีประสิทธิภาพ 

และการบริการ
ประชาชนเกิด 

ความรวดเร็ว 

-กองสวสัดิการสังคม 

-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์ 
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312 
312 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 (7) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์การใชง้าน จาํนวน 3 

ชุดๆละ 50,000 บาท 

ประกอบดว้ย 

 - ไมโครคอมพิวเตอร์ 

 - เครื่องสาํรองไฟ 

 - โตะ๊วางเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 

 

(8) เครื่องพิมพ ์(Printer)  

All-in-one (เครื่องพิมพพ์ร้อม
สแกนและถ่ายเอกสาร)  

จาํนวน 1 ชุด 

 

150,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอเหมาะสมแก่
การปฏิบตัิงาน 

 

-กองสวสัดิการสังคม 

-งานพฒันาชุมชน 
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313 
313 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงานเพียงพอ   และ 

มีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ 

หอ้งทาํงาน 

 

 

 

 

 

-เพื่อไวบ้ริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

 

(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 

2 ชุดๆละ  30,000 บาท 

 

 

(10) โต๊ะทาํงาน พร้อมเกา้อี้  

จาํนวน  3  ชุด 
(สาํหรับฝ่ายสงัคมสงเคราะห์  1  ชุด) 

(งานสงัคมสงเคราะห์  2  ชุด) 

 

(11) โต๊ะพร้อมเกา้อี้ 

จาํนวน 1  ชุด(ประกอบดว้ย  

โตะ๊  จาํนวน  1 ตวั  เกา้อี้  

จาํนวน  4  ที่นัง่) (สาํหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ) 

60,000 

 

 

 

 

18,000 

 

 

 

12,000 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอเหมาะสมแก่
การปฏิบตัิงาน 

 

 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอ 

 

 

-มีเครื่องมือเครื่องใชไ้ว้
บริการประชาชน 

-กองสวสัดิการสังคม 

-งานพฒันาชุมชน 

-งานบริหารทัว่ไป 

 

 

-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์ 
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314 
314 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) ตูเ้หลก็ชนิด 2 บาน  

จาํนวน 2 ตู ้
(13) ตูเ้กบ็เอกสาร ตูบ้าน
เลื่อนกระจก 

(14) ตูเ้กบ็เอกสาร ตูบ้าน
เลื่อนทึบ 

(15) ชั้นวางของ ตูโ้ล่ง 

 

(16) บอร์ดเขียนข่าว 

 

(17) ตูเ้กบ็ยาตูบ้านเลื่อน
กระจก 

10,000 

 

3,200 

 

3,000 

 

8,700 

 

480 

 

2,800 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอ 

 

-กองสวสัดิการ
สังคม 

-งานธุรการ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

315 
315 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) ตูเ้กบ็ยา ตูบ้านเลื่อนทึบ 

 

(19) ชั้นวางหนงัสือ ขนาด 

90x180 ซม. 

(20) โต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 30x30 

ซม. 

(21) โต๊ะประชุม ขนาด 

75x180 ซม. 

(22) เกา้อี้ พลาสติกอยา่งดี
ชนิดมีพนกัพิง 

(23) ถว้ยเมลานีน ขนาด 8" 

2,600 

 

5,700 

 

1,120 

 

31,500 

 

28,680 

 

5,040 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 -กองสวสัดิการสังคม 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

316 
316 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) จานเมลานีน ขนาด 8" 

 

(25) โต๊ะจดัเลี้ยง 1x1 ม. 

 

(26) เกา้อี้ พลาสติกอยา่งดี 

ชนิดมีพนกัพิง 

(27) ชั้นวางของ โครงเหลก็ พื้นไม ้

 

(28) ตูเ้กบ็เอกสาร ตูเ้หลก็ชนิด 2 

บาน 

(29) พดัลมติดฝาผนงั ขนาด 16" 

 

3,400 

 

90,000 

 

60,000 

 

14,000 

 

12,000 

 

6,600 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 -กองสวสัดิการสังคม 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

317 
317 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) พดัลมติดฝ้าเพดาน ขนาด  

16 นิ้ว 

(31) ตูเ้หลก็อเนกประสงค ์ 

1 บาน  6 ลิ้นชกั ขนาด 

880x406x877  มม. 

 

(32) โต๊ะประชุมดา้นบนปรุไม ้

NDS 5.5 มิลลิเมตรติดแผน่โอเมกา้
สีขาวเงา ติดขอบ PVC สีดาํ 
โครงขาเหลก็ชุบโครเมี่ยม ลาย
ขามีปุ่มปรับระดบัพบัเกบ็ได ้

ขนาด 76x183x74 ซม. จาํนวน 

6 ตวัๆละ 2,500 บาท 

 

6,600 

 

3,500 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กองสวสัดิการสังคม 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

318 
318 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใชแ้ทนเครื่องปรับอากาศ
เดิมที่มีอายกุารใชง้านนาน 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้น
การปฏิบตัิงานตามกิจกรรม
โครงการสะดวกและรวดเร็ว 

 

(33) เครื่องปรับอากาศ แบบ
แขวนไม่ตํ่ากวา่ 12,000 บีทีย ู

จาํนวน  1  เครื่อง 

(34) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

ความละเอียดไม่ตํ่ากวา่ 16 

ลา้นพิกเซล  พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จาํนวน 3 ชุดๆละ 

25,000 บาท 

(35) กลอ้งถ่ายวิดีโอ พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด 

25,000 

 

 

75,000 

 

 

 

 

60,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

-มีเครื่องปรับอากาศ
แทนเครื่องเดิม  ที่มีอายุ
การใชง้านนาน 

-ประหยดัค่าใชจ้่ายใน
การบาํรุงรักษา 
-การปฏิบตัิงาน  ตาม
กิจกรรม/โครงการมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

 

 

 

-กองสวสัดิการสังคม 

-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์ 

-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

319 
319 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้น
การปฏิบตัิงาน 

 

 

 

(36) เครื่องมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 1 ชุด 
 

(37) จอรับภาพแบบขาตั้ง
พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 1 ชุด  

เป็นเงิน  8,000  บาท 
 

(38) เครื่องขยายเสียงช่วยสอน 

จาํนวน 1 ชุดๆละ 31,500  บาท 
 

(39) จดัซื้อโทรโข่ง 2 ตวัๆละ  

5,000 บาท  

50,000 

 

 
 

8,000 

 

 
 

31,500 

 
 

10,000 

- 

 
 

 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

 

- 

-การปฏิบตัิงานตาม
กิจกรรม/โครงการมี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

-กองสวสัดิการสังคม 

-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

320 
320 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชไ้ว้
บริการและอาํนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

 

 

 

 

-เพื่อใหม้ียานาพาหนะในการ
ปฏิบตัิงาน 

-เพื่อประสานงานชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ  ในการติดต่อ 

ส่งเอกสารและหนงัสือต่างๆ 

-เพื่อใหก้ารทาํงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

(40) เครื่องทาํนํ้าร้อน-เยน็ 

จาํนวน 1  ชุด 

 

(41) ถงัตม้นํ้าร้อนไฟฟ้า 
ขนาด 17.8 ลิตร  จาํนวน 2 

ชุดๆละ  11,500  บาท 

 

(42) รถจกัรยานยนต ์ 

เครื่องยนต ์ 4  จงัหวะ  110  ซี
ซี  ระบบหวัฉีด  ระบบเกียร์
วน 4 ระดบั  จาํนวน  6  คนัๆ
ละ  45,000  บาท 

10,000 

 

 

23,000 

 

 

 

270,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- มีเครื่องมือเครื่องใชไ้ว้
บริการและอาํนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

 

 

 

 

-สามารถปฏิบตัิงาน
สะดวกและเกิดความ
คล่องตวัมากยิง่ขึ้น 

-ทาํใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพ 

-กองสวสัดิการสังคม 

-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

-งานสังคมสงเคราะห์ 

 

-งานพฒันาชุมชน 

 

 

-งานพฒันาชุมชน 

-สังคมสงเคราะห์ 

-งานบริหารทัว่ไป 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

321 
321 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

เพื่อใหม้ีเครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการ
เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารกิจกรรม
ของเทศบาลให้
พนกังานและ
เจา้หนา้ที่เทศบาล
ตลอดประชาชนได้
รับทราบ 

 

 

 

 

(43) เครื่องขยายเสียงและลาํโพง พร้อมการเดินสาย
ติดตั้งภายในสาํนกังานเทศบาล 

(44) แฟลชกลอ้งถ่ายรูป สาํหรับกลอ้งดิจิตอล NIKON   

D70S 

(45) ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย ดงันี้ 

-จดัซื้อเครื่องควบคุมเสียงตามสายแบบไร้สายทางไกล
อตัโนมตัิ (เครื่องส่ง) จาํนวน 1 ตวั 

- จดัซื้ออุปกรณ์บอร์ดของเครื่องรับ จาํนวน 70 ชุด 

(46) ไมโครโฟนไร้สาย แบบคู่  พร้อมเครื่องรับ  

จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท 

(47) จอ LED Full Color แบบ Outdoor ขนาด 5.12 

เมตร x 2.88 เมตร พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณและ
ติดตั้งเสา ชนิดเสาเดี่ยว ความสูง ไม่ตํ่ากวา่ 4 เมตร 

(48) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลื่อน 2 ลอ้ 

แบบธรรมดา 

70,000 

 

20,000 

 

700,000 

 

 

 

60,000 

 

4,500,000 

 

 

500,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร
กิจกรรม/ผลงานต่างๆของ
เทศบาล และเขา้ร่วม
กิจกรรม ตลอดจน
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใน
วงกวา้งไดต้่อไป 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
 โครงการจดัหา 

เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือ

เครื่องใชใ้นการ

ปฏิบตัิงาน 

(49) เครื่องขยายเสียงและโครงเหลก็พร้อม

อุปกรณ์สาํหรับติดตั้งรถประชาสัมพนัธ์ 

(50) เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

จาํนวน 1 เครื่อง 

(51) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 1 ชุดๆละ 30,000 บาท ประกอบดว้ย 

  - ไมโครคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

  - เครื่องสาํรองไฟ 1 เครื่อง 

  - จอภาพ  LCD (จอแบน) และขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว 

  - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี้ 1 ชุด 

(52) เกา้อี้ทาํงาน แบบมีลอ้เลื่อน ปรับระดบัได ้ 

จาํนวน 2 ตวัๆละ 3,000.-บาท 

80,000 

 

25,000 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 

6,000 

- 

 

- 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 -  

- 

 

- 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 -  

- มีเครื่องมือเครื่องใชเ้พียง

พอเหมาะแก่การ

ปฏิบตัิงาน 

 

- กองวิชาการฯ 

- ฝ่ายบริการฯ 

- ฝ่ายแผนงานฯ 

 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานธุรการ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
 โครงการจดัหา 

เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้น

การปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อใชบ้นัทึกภาพโครงการ / 

กิจกรรม ไวเ้ป็นหลกัฐาน และ

ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

 

 

(53) เครื่องโทรสาร จาํนวน 1 เครื่อง 

คุณสมบตัิการใชง้านเป็นเครื่องโทรสาร

แบบใชก้ระดาษธรรมดา  ระบบ Laser 

Ink/Jet/Bubble Jet  หรือ Film 

มีความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกวา่ 

6 วนิาทีต่อแผน่ สามารถส่งเอกสารได้

ครั้งละไม่นอ้ยกวา่ 20 แผน่ 

 

(54) กลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นพิกเซล  

จาํนวน  1 ชุด 

(55) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 25,000 BTU จาํนวน 1 เครื่อง 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

50,000 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- มีความสะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

- มีภาพกิจกรรมซึ่งใชเ้ป็น

หลกัฐาน และการ

ประชาสัมพนัธ์โครงการ/

กิจกรรม  และเกบ็อยา่ง

เป็นระบบ 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานธุรการ 

 

 

 

 

 

-งานศนูยบ์ริการ

สาธารณสุข 3 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน 

(ต่อ) 

- เพื่ออาํนวยความ
สะดวกสบายในการ
ปฏิบตัิงาน 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการบริการ 

แก่ประชาชน 

 

 

 

(56) จดัซื้อเครื่องฟอกอากาศ จาํนวน 1 เครื่อง 

(57) จดัซื้อเกา้อี้นวมมีพนกัสูงหมุนไดส้าํหรับแพทย ์

(58) ถงัออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ จาํนวน 5 ชุดๆ ละ 

9,000 บาท 

(59) เตียงผูป้่วยฟาวเลอร์ พื้นเหลก็ พร้อมเบาะ จาํนวน 40 ชุดๆ 

ละ 16,000 บาท 

(60) เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได ้พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน  

5 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 

(61) เตียงลมแบบใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 5 ชุดๆ ละ 7,500 บาท 

(62) เครื่องพน่ละอองฝอยยา จาํนวน 5 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 

(63) รถเขน็ผูป้่วยมาตรฐาน จาํนวน 40 คนัๆ ละ 5,000 บาท 

(64) เครื่องช่วยเดินแบบ 4 ขา มีลอ้ จาํนวน 5  คนัๆ ละ 7,000 

บาท 

 

60,000 

6,500 

45,000 

 

640,000 

 

75,000 

 

37,500 

75,000 

200,000 

35,000 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

- สามารถใหบ้ริการแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

- งานแผนงาน 

สาธารณสุข 

- งานศนูยบ์ริการ 

สาธารณสุข 1 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
 โครงการจดัหา 

เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใชใ้นการพน่ละอองฝอย

กาํจดัตวัแก่เตม็วยัของยงุ 

 

- เพื่อทดแทนของเก่าที่ชาํรุด 

 

 

 

- เพื่อใชใ้นการพฒันาบริเวณ

สองขา้งทางและสถานที่

สาธารณะ 

(65) จดัซื้อเครื่องพน่ละอองฝอย  

U.L.V  ติดตั้งบนรถยนตก์ระบะ  

จาํนวน 1 เครื่อง 

(66) สัญญาณไฟฉุกเฉินหลอดไฟเฟลช 

(แดง-นํ้าเงิน) พร้อมสัญญาณเสียง

ไซเรน 5 เสียง 100 W ลาํโพงในตวั  

จาํนวน  1  ชุด 

(67) เครื่องตดัหญา้แบบสะพาย 

ใบมีด 8  นิ้ว  เครื่องยนตเ์บนซิน  

4  จงัหวะ   1  สูบ  กาํลงัแรงมา้ไม่ตํ่า

กวา่ 1.6  แรงมา้  จาํนวน  2  เครื่องๆ ละ  

6,000  บาท 

900,000 

 

 

50,000 

 

 

 

12,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

-ลดอตัราการเพิ่มของยงุ 

-ลดอตัราการเพิ่มของ

ไขเ้ลือดออก 

-มีความปลอดภยัในการ

ปฏิบตัิงาน 

 

 

-ถนนหนทางและสถานที่

สาธารณะมีความสะอาด

สวยงาม 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานสุขาภิบาล 

 

 

 

 

-งานรักษาความ

สะอาด 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 
 โครงการจดัหา 

เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพและการจดัเกบ็

เศษผกั ผลไม ้มูลฝอยต่างๆ 

 

 

 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จดัเกบ็ขยะมูลฝอยบริเวณถนน

และทางสาธารณะ 

 

(68) จดัซื้อรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย

แบบปิคอพั เครื่องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ซีซี. ความจุไม่นอ้ยกวา่ 3 ลบ.ม. 

แบบยกเท จาํนวน 1 คนั 

 

 

(69) รถเขน็ถงัขยะ ชนิดลอ้เลื่อน พร้อม

ถงัขยะ สามารถบรรจุถงัขยะขนาดไม่

เกิน 50 ลิตร จาํนวน 2 ถงั และมีที่จบั

สาํหรับลากเขน็และที่แขวนไมก้วาด  

ทาํดว้ยโครงเหลก็กนัสนิม จาํนวน 85 

คนัๆละ  10,000  บาท 

950,000 

 

 

 

 

 

850,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

-การจดัเกบ็ขยะ เศษผกั

ผลไมถ้กูสุขลกัษณะ และ

สามารถจดัเกบ็ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพไดม้าก

ขึ้น 

-พนกังานจา้งมีความ

สะดวกในการปฏิบตัิงาน

กวาดขยะ ขยะที่กวาดไดม้ี

การจดัเกบ็อยา่งถกูวธิีและ

ถกูสุขลกัษณะ 

-กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม 

-งานทรัพยากร

ธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

-งานรักษาความ

สะอาด 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ)  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบตัิงานดา้นบริการ
ประชาชนของสาํนกัการช่าง 

  

(70) รถยนตบ์รรทุกนํ้าแบบ
อเนกประสงคช์นิด  

10 ลอ้ เครื่องยนตด์ีเซลไม่
นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้ บรรจุนํ้า
ไม่นอ้ยกวา่  12,000 ลิตร 

จาํนวน 1 คนั 

 

(71) รถดูดโคลนและลา้งทาํ
ความ สะอาดท่อระบายนํ้า 
ชนิด  6 ลอ้ เครื่องยนตด์ีเซล
ไม่นอ้ยกวา่ 200 แรงมา้  
ความจุรวมไม่นอ้ยกวา่ 6 ลบ.

ม. พร้อมระบบรีไซเคิล  

จาํนวน  1 คนั 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

4,500,000 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

9,500,000 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอสามารถบริการ
ไดท้นัเวลา ก่อใหเ้กิด
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยส์ินของ 

ประชาชน 

- สาํนกัการช่าง 

- งานบาํบดันํ้าเสีย 

  

  

  

  

  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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328 
328 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 (72) รถดูดโคลนและลา้งทาํ
ความ สะอาดท่อระบายนํ้าชนิด 

10 ลอ้ เครื่องยนตด์ีเซลไม่นอ้ย
กวา่  200 แรงมา้  ความจุไม่นอ้ย
กวา่ 8 ลบ.ม. ถงับรรจุนํ้ามี
ปริมาตรความจุไม่นอ้ยกวา่ 
4,000 ลิตร  จาํนวน 1 คนั 

 

(73) รถกระเชา้  ขนาด 6 ลอ้ 

เครื่องยนตด์ีเซล มีกาํลงัแรงมา้
ไม่นอ้ยกวา่ 130 แรงมา้  ติดตั้ง
ไฮโดรลิคพร้อมกระเชา้ซ่อม
ไฟฟ้าทาํงานสูงไดไ้ม่นอ้ยกวา่  
9.00 เมตร จาํนวน 1 คนั 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3,500,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

17,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - สาํนกัการช่าง 

- งานบาํบดันํ้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

- งานไฟฟ้า 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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329 
329 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 (74) รถบดอดัสั่นสะเทือน ชนิด 

ลอ้หนา้เหลก็ผวิเรียบ ลอ้หลงั
ยาง เครื่องยนตด์ีเซลไม่นอ้ยกวา่ 
4 สูบ 4 จงัหวะ ติดตั้งเทอร์โบ
ชาร์จ ระบายความร้อนดว้ยนํ้า 
ขนาดแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่  
125 แรงมา้ ที่รอบเครื่องยนต์
หมุนไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที 

นํ้าหนกัทาํงานไม่นอ้ยกวา่  
10 ตนั จาํนวน 1 คนั   

 

 

 

 

3,800,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  - สาํนกัการช่าง 

- งานสาธารณูปโภค 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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330 
330 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ)  

  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของสาํนกัการช่าง 

  

(75) รถพร้อมโม่ผสม
คอนกรีต เป็นรถ 6 ลอ้ 

เครื่องยนตด์ีเซล ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 170 แรงมา้  ความจุ
โม่ไม่นอ้ยกวา่ 3 ลบ.ม.  

ทาํงานดว้ยกาํลงัขบัจาก PTO 

เครื่องยนต ์ จาํนวน 1 คนั 

 

(76) รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) 

ลอ้ยาง 6 ลอ้ ขบัเคลื่อน 4 ลอ้  

ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 180 แรงมา้  
จาํนวน 1 คนั 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

3,500,000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

6,750,000 

 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

  

  

  

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสาธารณูปโภค 

  

 

  

  

  

 

 - งานสาธารณูปโภค 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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331 
331 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ)  

  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานดา้นดูแล 

บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด
ประติมากรรม และ
สิ่งก่อสร้าง 

(77) เครื่องฉีดนํ้าแรงดนัสูง 

แบบมีลอ้เขน็  ขนาดมอเตอร์
ไม่นอ้ยกวา่ 3 แรงมา้  ใช้
ระบบไฟฟ้า 220 โวลท ์สาย
ปั๊มอดัฉีดยาวไม่นอ้ยกวา่ 10 

เมตร  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สามารถใชง้านไดท้นัที  

จาํนวน 1 เครื่อง 

35,000 - - 

 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

  

  

  

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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332 
332 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ)  

  

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานดา้นดูแล 

บาํรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 

(78) เครื่องเชื่อมโลหะแบบ
สะพาย ระบบ 1 เฟส  ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 200 แอมป์ จาํนวน 1 

ชุด 

(79) สวา่นไฟฟ้าชนิดตั้งพื้น 

ระบบ1 เฟส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
¼ แรงมา้  จาํนวน 1 เครื่อง 

(80) เครื่องเจียไฟฟ้า ระบบ  

1 เฟส ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 นิ้ว 

จาํนวน 1 เครื่อง 

(81) เครื่องตดัโลหะ  ไฟฟ้า 
ระบบ 1 เฟส  จาํนวน 1 เครื่อง 

(82) ปากกาจบัชิ้นงาน ขนาด 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 นิ้ว จาํนวน 1 ตวั 

8,000 

 

 

 

9,000 

 

 

4,000 

 

 

5,000 

 

4,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

  

  

  

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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333 
333 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานดา้นธุรการ ของ
สาํนกัการช่าง 

 

 

- เพื่อทดแทนของเดิมที่ชาํรุด 

(83) เครื่องคอมพิวเตอร์
สาํหรับงานจดัทาํเอกสาร  

พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 3 ชุด  

ราคาชุดละ 30,000 บาท 

 

(84) เครื่องสาํรองไฟฟ้า  
ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 1 KVA 

จาํนวน 5 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 7,000 บาท 

 

90,000 

 

 

 

 

35,000 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- การปฏิบตัิงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ 

และรวดเร็วยิง่ขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานธุรการ 

  

 

  

  

  

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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334 
334 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อใชส้าํหรับติดตั้ง 

ทดแทนโคมไฟถนน 

ของเดิมที่หมดอาย ุ

การใชง้าน 

 - เพื่อใหป้ระชาชน 

มีความสะดวก
ปลอดภยั 

ในการใชถ้นนในยาม 

คํ่าคืน 

(85)โคมไฟถนนชนิดหลอด LED 

ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 110 วตัต ์ ติดตั้ง
ทดแทนหลอดแสงจนัทร์ 400 วตัต ์

และหลอดโซเดียม 250-400 วตัต ์

ของเดิมที่หมดอายกุารใชง้าน  ใน
ถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลนคร
ตรังจาํนวนประมาณ 1,100 หลอด 

ราคาหลอดละประมาณ 30,000 บาท 

33,000,000 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- มีโคมไฟถนนสาํหรับ
ติดตั้งทดแทนของเดิมที่
หมดอายกุารใชง้าน 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
ใชถ้นนในยามคํ่าคืน 

- สาํนกัการช่าง 

- งานสถานที่ 
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335 
335 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบตัิงานของ 

งานสวนสาธารณะ 

- เพื่อใชท้ดแทน 

ของเดิมที่ชาํรุดและ 

หมดอายกุารใชง้าน  

(86) เครื่องตดัหญา้แบบนัง่ขบั
เครื่องยนตไ์ม่ตํ่ากวา่ 12.5 แรงมา้ 
รัศมีการตดัหญา้ไดก้วา้งไม่นอ้ย
กวา่ 30 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง 

 

(87) เครื่องตดัแต่งกิ่งไม ้พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 

9,000 บาท 

 

(88) เครื่องตดัหญา้แบบสะพาย  

จาํนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท 

 

(89) เครื่องดูดฝุ่ น ขนาดความจุ 

20-25 ลิตร จาํนวน 1 เครื่อง 

200,000 

 

 

 

 

45,000 

 

 

 

60,000 

 

 

15,000 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

  

  

  

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสวนสาธารณะ 

  

 

  

  

  

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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336 
336 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 (90) ปั๊มแช่ (ไดโว)่ จาํนวน 5 

เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท 

 

(91) เครื่องตีนํ้ากงัหนัเติมอากาศ  

4 ใบพดั พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน  

5 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท 

 

(92) รถบรรทุก ขนาด  6 ลอ้ แบบ
กระบะเททา้ย จาํนวน 1 คนั 

 

(93) รถบรรทุก ขนาด 6 ลอ้ ติดตั้ง
เครนไฮโดรลิคพร้อมกระเชา้ 
ทาํงานสูงไดไ้ม่นอ้ยกวา่  15.00 ม.  

จาํนวน 1 คนั 

45,000 

 

 

125,000 

 

 

 

1,500,000 

 

 

4,500,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- สาํนกัการช่างมี 

เครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

  

  

  

  

  

- สาํนกัการช่าง 

- งานสวนสาธารณะ 

  

 

  

  

  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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337 
337 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 -  เพื่อใหม้ีเครื่องมือ 

เครื่องใช ้  เพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

 - เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชาํรุด 

- เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารและผลงานของ

เทศบาลนครตรัง 

(94) เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 

ไม่ตํ่ากวา่ 12,000  BTU  

จาํนวน  1  เครื่อง  

(95) เครื่องพิมพด์ีดธรรมดา  

จาํนวน 1 เครื่อง 

(96) จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่นอ้ย

กวา่ 18 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง 

(97) เครื่องรับโทรทศัน์  ขนาดไม่ตํ่า

กวา่  55  นิ้ว  จาํนวน  1  เครื่อง 

(98) เครื่องทาํนํ้าร้อน-นํ้าเยน็  

จาํนวน 1 เครื่อง 

(99) รถยนตบ์รรทุก (ดีเซล) แบบ

ดบัเบิ้ลแคบ จาํนวน 1 คนั 

20,000 

 

 

20,000 

 

5,000 

 

60,000 

 

6,000 

 

900,000 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

-  ทาํใหม้ีเครื่องมือ เครื่องใชใ้น
การปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับขอ้มูลข่าวสาร

และผลงานของเทศบาลนครตรัง 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานธุรการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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338 
338 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่ออาํนวยความสะดวกให้
ผูป้่วยและผูพ้ิการ ที่มารับ
บริการ 

 

 

 

 

 

 

(100) จดัซื้อรถเขน็ผูป้่วย  

(ชนิดนัง่) จาํนวน 1 คนั 

7,000 - - - ทาํใหผู้ป้่วยและผูพ้ิการ
ไดร้ับความสะดวกในการ
มารับบริการ 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานทะเบียน
ราษฎรและบตัร 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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339 
339 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

-เพื่อใชใ้นการตดั – ถ่างและคํ้ายนั 

-เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัที่ติดภายใน
อาคารและยานพาหนะในการ
ปฏิบตัิการดบัเพลิงและกูภ้ยั 

-เป็นอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการปฏิบตัิ
หนา้ที่ที่มีประสิทธิภาพและทนัสมยั 

(101) จดัซื้ออุปกรณ์ชุดตดั – 

ถ่างคํ้ายนัไฮโดรลิค  ครบชุด 

- ชุดตดั 

- ชุดถ่าง 

- ชุดคํ้ายนั (ยาว) 

- ชุดคํ้ายนั  (สั้น) 

- เครื่องส่งไฮโดรลิคพร้อมสาย 

- ถุงมือหนงั  5  คู่ 
- หนา้กากเตม็หนา้  5  ตวั 

 

 

 

 

 

450,000 - - -ทาํใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่
ของเจา้หนา้ที่เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ประชาชน 

-เพื่อลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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340 
340 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่สวมใส่ขณะออก

ปฏิบตัิงานที่มีอนัตรายต่อระบบหายใจ

หรือในพื้นที่อบัอากาศไม่มีความ

ปลอดภยัต่อเจา้หนา้ที่ที่ออกผจญเพลิง 

(102) เครื่องช่วยหายใจชนิด 

อดัอากาศแบบสะพายหลงั  

จาํนวน 5 ชุดๆละ150,000 บาท 

750,000 - - -สามารถเขา้ไปช่วย  

เหลือผูป้ระสบภยัใน

บริเวณที่มีอนัตรายจาก

ควนัพิษ 

-ช่วยใหเ้จา้หนา้ที่ไดร้ับ 

ความปลอดภยัในขณะ

ออกปฏิบตัิงาน

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 

 

 

 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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341 
341 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไดม้ีอุปกรณ์ในการ

ป้องกนัตนเองขณะออกผจญเพลิง 

-เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่

เป็นไปอยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

-เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่สวมใส่ขณะออก 

ปฏิบตัิงานในการเขา้ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั 

-เพื่อความรวดเร็วในการออก

ปฏิบตัิงานในภาวะฉุกเฉิน 

(103) หนา้กากกนัควนัพิษชนิด

เตม็หนา้พร้อมไส้กรองคู่  

จาํนวน 6 อนัๆละ22,000  บาท 

 

 

 

 

(104) ชุดผจญเพลิงในอาคาร 

(NOMEX)  จาํนวน  5  ชุด ๆ 

ละ  90,000  บาท 

132,000 

 

 

 

 

 

 

450,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-ชวยใหเ้จา้หนา้ที่หายใจ

ไดส้ะดวกในระหวา่งเขา้

ไปปฏิบตัิงานช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั  และเกิด

ความปลอดภยัสูงกบั

ผูป้ฏิบตัิงาน 

 

- เจา้หนา้ที่มีความ

ปลอดภยัในการเขา้ไป

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัที่

ติดอยูใ่นตวัอาคาร 

-ทาํใหก้ารปฏิบตัิงาน

เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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342 
342 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชใ้นการออก

ปฏิบตัิงานช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุเพลิง

ไหม ้

-เพื่อป้องกนัความร้อนและเปลวควนั

ไฟใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่เขา้ทาํการดบัเพลิง

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

-เพื่อใชส้าํรองเปลี่ยนในขณะ

ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ใหเ้ป็นไปอยา่ง

ต่อเนื่อง 

(105) หวัฉีดม่านนํ้าและลาํตรง

ไดพ้ร้อมกนั  จาํนวน  5  หวั ๆ 

ละ 35,000  บาท 

 

 

 

 

(106) ขวดอากาศชุด SCBA  

จาํนวน 5 ขวดๆละ65,000 บาท   

 

175,000 

 

 

 

 

 

 

325,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน

ออกช่วยเหลือผูป้ระสบ

เหตุเพลิงไหมเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพลด

การสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 

 

- ทาํใหก้ารปฏิบตัิงานมี

ประสิทธิภาพ  และ  

เจา้หนา้ที่ไดร้ับความ

ปลอดภยั 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
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343 
343 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

 

- เพื่อสื่อสารกบัเจา้หนา้ที่ที่ออกปฏิบตัิ 

งาน 

 

 

 

 

- เพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงานใน

การปฏิบตัิหนา้ที่ทางราชการ 

 

 

(107) เครื่องรับ – ส่งวทิยุ

สื่อสารระบบ  VHF/FM  ชนิด

ติดตั้งในรถยนต ์ขนาด กาํลงั

ส่ง  10 วตัต ์ 10  เครื่อง ๆ ละ 

25,000  บาท 

 

(108) วทิยสุื่อสารระบบ 

VHF/FMชนิดมือถือกาํลงัส่ง  5 

วตัต ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

จาํนวน10  เครื่อง ๆ 12,000  บาท

 

250,000 

 

 

 

 

 

120,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

-ทาํใหก้ารปฏิบตัิงาน

ของเจา้หนา้ที่ถกูตอ้ง

รวดเร็วและมีประสิทธิ 

ภาพ 

 

 

-ทาํใหก้ารประสานงาน

ระหวา่งแม่ข่ายระหวา่ง

แม่ข่ายกบัลกูข่ายได ้

รับความสะดวกรวดเร็ว 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
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344 
344 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ของเจา้หนา้ที่ 

-เพื่อใหม้ีรถยนตบ์รรทุกนํ้าใชบ้รรเทา 

สาธารณภยัต่างๆ และสนบัสนุนนํ้า

รถยนตด์บัเพลิง 

 

-เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระงบัเหตุเพลิงไหมใ้นอาคารสูง 

(109) รถยนตบ์รรทุกนํ้าแบบ

มาตรฐาน  ตวัรถชนิด  10  ลอ้ 

เครื่องยนตด์ีเซล  6  สูบ  4 

จงัหวะ กาํลงัแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่  

210  แรงมา้  พร้อมปั้มและ

อุปกรณ์ครบชุด  จาํนวน  1 คนั 

(110) รถยนตด์บัเพลิงชนิดหอ

นํ้าพร้อมบนัได  ขนาดความสูง

ไม่นอ้ยกวา่  40  เมตร  พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด 

(111) เครื่องเลื่อยยนตข์นาด 12 

นิ้ว จาํนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

16,000 บาท 

4,650,000 

 

 

 

 

 

85,000,000 

 

 

 

32,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

-สามารถสนบัสนุนนํ้า 

ใหร้ถดบัเพลิงขณะเกิด

เหตุเพลิงไหม ้

-บรรเทาสาธารณภยั

ต่างๆ และใชบ้ริการนํ้า

อุปโภคบริโภค 

-สามารถช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยับนอาคาร

สูงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

-ลดการสูญเสียชีวติ 

และทรัพยส์ิน 

-สาํนกัปลดัเทศบาล 

-งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภยั 
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345 
345 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 

 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้
สาํหรับการปฏิบตัิงานและการ
บริการประชาชน 

 

(112) รถโดยสารขนาด 48 ที่นัง่พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จาํนวน 4 คนั 

(113) รถตดัหญา้พร้อมอุปกรณ์
ประกอบประจาํรถ จาํนวน 1 คนั 

(114) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

จาํนวน 3 ชุด ๆ ละ 20,000บาท 

 

(115) เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ จาํนวน 3 ชุด 

ชุด ละ 13,000  บาท 

 

(116) ติดตั้ง CCTV บริเวณสระวา่ยนํ้า
สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 

 

15,000,000 

 

900,000 

 

60,000 

 

 

39,000 

 

 

120,000 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

มีเครื่องมือเครื่องใชท้ี่
เพียงพอเหมาะสมแก่
การปฏิบตัิงานและการ
ใหบ้ริการประชาชน 

-สาํนกัการศึกษา 
-งานธุรการ 

-งานกิจกรรมฯ 

 

-งานการเงิน 

-งานแผนงาน 

-งานกีฬา 
-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานการเงินฯ 

-งานกิจกรรม 
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346 
346 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับการ
ปฏิบตัิงานและการบริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(117) รถยนตต์ูเ้ครื่องยนต ์

ไม่นอ้ยกวา่ 2,400  ซีซีเบาะ
โดยสาร 12 ที่นัง่ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จาํนวน 1 คนั 

 

(118) รถยนตก์ระบะ 2 ตอน 4 

ประต ูขนาดเครื่องยนตไ์ม่นอ้ย
กวา่ 163 แรงมา้ จาํนวน 1 คนั 

  

(119) เกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 

10 ชุด    ชุดละ 3,000 บาท 

 

(120) กลอ้งถ่ายวดีีโอ พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด 

1,500,000 

 

 

 

 

900,000 

 

 

 

30,000 

 

 

60,000 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอเหมาะสมแก่
การปฏิบตัิงาน 

 

-สาํนกัการศึกษา 
-งานธุรการ 

 

 

 

-งานธุรการ 

 

 

-งานการเงินฯ 

-งาน กจ. 

-งานกิจกรรมเดก็ฯ 

-งานธุรการ 

-ศพด.ทน.ตรัง 
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347 
347 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหส้ามารถจดัส่งอาหารไดส้ะดวก
และไดม้าตรฐาน 

 

 

 
 

-เพื่อใชป้ระกอบอาหารกลางวนัแทน
ของเดิมที่ชาํรุด 

 

 
 

-เพื่อสามารถขนวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

(121) รถเขน็อาหารสแตนเลส 2 

ชั้น ชนิดมือจบัเดียวขนาด กวา้ง*

ยาว*สูง ไม่นอ้ยกวา่ 880 x 510 x 

890 มม,รับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 200 กก.จาํนวน 2 ชุด 
 

(122) หมอ้หุงขา้วแบบแก๊ส 

ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 7 ลิตร 

พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง     

จาํนวน 3 ใบ 
 

(123) รถเขน็อเนกประสงค ์

ชั้นเดียว  สแตนเลส ขนาด 

กวา้ง*ยาว*สูงไม่นอ้ยกวา่ 600 

x900x600 มม.รับนํ้าหนกัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 450 กก.จาํนวน 2  ชุด 

30,000 

 

 

 

 
 

21,000 

 

 

 
 

20,000 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

-สามารถจดัส่งอาหารได้
สะดวกและไดม้าตรฐาน 

 

 

 
 

-เพื่อใชป้ระกอบอาหาร
กลางวนัไดเ้ป็นปกติ 

 

 
 

-สามารถขนวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
สะดวกรวดเร็ว 

 

-สาํนกัการศึกษา 
-หน่วยศึกษานิเทศก ์

-งานโรงเรียน 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 
 

-ศพด.ทน.ตรัง 

 

 

 
 

-ศพด.ทน.ตรัง 
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348 
348 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อป้องกนัการชาํรุดเสียหาย
ของครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และ
เครื่องโทรสาร 

 

 

 

 

-เพื่อใหม้ีโต๊ะเพียงพอแก่การ
ใชใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

 

 

-เพื่อป้องกนัหนงัสือสูญหาย 

-เพื่อควบคุมดูแลการใช้
บริการของผูท้ี่เขา้มาใน
หอ้งสมุด 

 

(124) เครื่องสาํรองกระแสไฟฟ้า 
สาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งคอมพิวเตอร์ จาํนวน 6 ตวั 

สาํหรับ เครื่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 1 ตวั และสาํหรับ
เครื่องโทรสาร จาํนวน 1 ตวั 

รวมจาํนวน 8  ตวั 

(125) โต๊ะไมปู้โฟเมกา้ขาว 

ขาพบัเหลก็ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
180*60*70ซม จาํนวน 10 ตวั 

 

(126) กลอ้งทีววีงจรปิด CCTV    

จาํนวน 6 กลอ้ง 

- เครื่องบนัทึกพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 

 

16,000 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

150,000 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

-ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และ
เครื่องโทรสาร สามารถใชง้านเป็น
ปกติ 

 

 

 

 

-ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีโตะ๊เพียงพอ
แก่การจดักิจกรรมต่าง ๆ 

 

 

-ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้ับความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน 

-เป็นการนาํเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมี
ประสิทธิภาพสูงมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

- สาํนกัการศึกษา 
- หน่วยศึกษานิเทศก ์

- งานโรงเรียน 

- ศพด.ทน.ตรัง 

 

 

 

- หน่วยศึกษานิเทศก ์

- งานโรงเรียน 

- ศพด.ทน.ตรัง 

 

- งานหอ้งสมุด 
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349 
349 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหห้อ้งสื่อมีการจดัเกบ็สื่อ

การเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ

และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- เพื่อใหก้ารจดัการในหอ้งสื่อมี
ความสะดวกและคล่องตวัในการ
คน้หา สามารถตรวจสอบและ
ซ่อมแซมสื่อที่ชาํรุดไดท้นัการ 

-สะดวกสาํหรับบุคลากรในการ
คน้หาและยมืสื่อไปใช ้

 

(127) ชั้นวางหนงัสือ  ดงันี้ 

- ชั้นวางหนงัสือ แบบเตี้ย 

2 ดา้น 3 ช่วง วางได ้6 ชั้น  ขนาด
ประมาณ  274.5×48×สูง 195.5 ซม. 

ราคาตวัละ 19,800 บาท จาํนวน 5  ตวั 

- ชั้นวางหนงัสือ แบบเตี้ย 

2 ดา้น 3 ช่วง วางได ้3 ชั้น  ขนาด
ประมาณ  183×48×สูง 99 ซม. ราคา
ตวัละ 7,900 บาท จาํนวน 4  ตวั  

- ชั้นวางหนงัสือพิมพฉ์บบัเยบ็เล่ม 2 

ดา้น 2 ช่วง วางได ้12 ชั้น ขนาด 

ประมาณ 132 x 79 x สูง 195.5 ซม.

ราคาตวัละ 29,700  บาท จาํนวน 1 ตวั 

160,300    - - -หอ้งสื่อมีการจดัเกบ็
อยา่งเป็นระบบเพื่อ
อาํนวยความสะดวก 

ต่อการคน้หา ตามความ
ตอ้งการของบุคลากร 

และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- ส่งเสริมใหบุ้คลากรครู
ไดย้มืและผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

-มีสถานที่เกบ็สื่อการ

เรียนการสอนครบทุก

รายวชิา 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2    

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
โดยการปฏิบตัิจริง สัมผสัของ
จริง และเกิดการเรียนรู้อยา่ง
ถาวร 

- เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์ 

(128) กลอ้งจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ 
กาํลงัขยาย 1,500 เท่า ชุด ละ 26,000 บาท  

จาํนวน 2 ชุด 

(129) กลอ้งส่องทางไกล กาํลงัขยาย 10 เท่า 
ชุดละ 6,500 บาท  จาํนวน 2 ชุด 

(130) หุ่นจาํลองอวยัวะร่างกายแยกชิ้นส่วน
ได ้ จาํนวน 41 ชิ้น   

(131) แบบจาํลองระบบยอ่ยอาหารไฟเบอร์
กลาส      

(132) โมเดลแบบหุ่นจาํลอง  ปอดและหวัใจ  

แสดงการแลกเปลี่ยนก๊าซ 

 

 

52,000 

 

 

13,000 

 

13,500 

 

3,900 

 

2,550 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดย
การปฏิบตัิจริง สัมผสั
ของจริง  และเกิดการ
เรียนรู้อยา่งถาวร 

- นกัเรียนเกิดทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ 

-ผลสัมฤทธิ์วชิา
วทิยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2    

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
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2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหห้อ้งสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียน 

- เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม

สาํหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

- เพื่อความปลอดภยัในทรัพยส์ินของ

ทางราชการ 

 

(133) ม่านปรับแสง   

ขนาด 280 × 190 ซม.   

จาํนวน  8  ชุด ๆ ละ 5,000 บาท   

 

40,000 

 

- - - หอ้งสมุดมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการศึกษา
คน้ควา้ของนกัเรียน 

- มีสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมสาํหรับการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

- เพื่อความปลอดภยัใน
ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 2    

    (วดักะพงัสุรินทร์ )  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
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(บาท) 

 โครงการจดัหา 
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ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใชแ้ทนพดัลมเดิมที่มีอายกุารใช้
งานมาเป็นเวลานานและมีค่าใชจ้่ายสูง 

ในการซ่อมแซม 

 

- เพื่อใชใ้นงานพิธีการต่าง ๆ 

 

 

 

 - เพื่อใชใ้นพิธีเปิด, ปิดโครงการ 

กิจกรรมต่าง ๆ 

(134) พดัลมโคจรติดฝ้าเพดาน
ขนาด   16 นิ้ว  จาํนวน  5  ตวั
ละ  3,000  บาท 

 

(135) พดัลมอุตสาหกรรม       

24 นิ้ว 4 ใบพดั พร้อมขาตั้ง 

จาํนวน  4 ตวัๆละ 3,500 บาท 

 

(136)  แท่นบรรยายไมเ้นื้อแขง็
เสาเกรียว กวา้ง 65 ซม.  

ยาว 50  ซม. สูง 110  ซม.  

มีลวดลาย  จาํนวน  1  แท่นๆ
ละ  7,500  บาท 

15,000 

 

 

 

14,000 

 

 

 

7,500 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

-  แทนพดัลมเดิมที่มีอายุ
การใชง้านนานและไม่
ตอ้งซ่อมแซมบ่อย 

 

-  ช่วยบรรเทาความร้อน
ในขณะประกอบพิธีการ
ต่าง ๆ  

 

-มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามในพิธี
เปิด- ปิด กิจกรรม 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 3    

    (บา้นนาตาล่วง)  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
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เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

 (137)  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน 10ชุดๆละ50,000  บาท  

ประกอบดว้ย  

 - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องสาํรองไฟ                     

-โตะ๊วางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี้  

(138) เครื่องพิมพ ์เลเซอร์ ขาวดาํ  
จาํนวน 5  เครื่องๆ ละ 9,000  บาท 

(139) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่า
กวา่  18,000 BTU  จาํนวน 2 เครื่องๆ 

ละ 30,000 บาท 

(140) เครื่องถ่ายเอกสาร จาํนวน 1  

เครื่อง ๆ ละ  80,000 บาท 

500,000 

 

 

 

 

 

45,000 

 

60,000 

 

 

80,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- มีเครื่องมือเครื่องใชท้ี่
เพียงพอเหมาะแก่การ
ปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 3    

    (บา้นนาตาล่วง)  
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบตัิงาน 

 

- เพื่อใหห้อ้งสมุด  มีครุภณัฑ์
เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนและ
จาํนวนหนงัสือ 

 

- เพื่อจดัเกบ็เครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ไวเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

(141) เกา้อี้พลาสติกมีพนกัพิง  

จาํนวน 100 ตวั ๆ ละ  180  บาท 

 

(142) ชั้นวางหนงัสือขนาดกวา้ง 

2 ม. สูง 160 ซม. ลึก 30 ซม.  

จาํนวน 10 ตวั ๆ ละ 8,500  บาท   

 

(143) ตูเ้หลก็ใส่เสื้อผา้ชุด
นาฏศิลป์ ขนาด 914  x 457 x 

1830  มม. จาํนวน 2 ตู ้ๆ ละ 

5,500  บาท   

 

18,000 

 

 

85,000 

 

 

 

11,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

-  มีเกา้อี้เพียงพอสาํหรับ
การปฏิบตัิกิจกรรมต่าง  

 

-  มีชั้นสาํหรับวาง
หนงัสืออยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

- มีตูเ้กบ็เครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์  สะดวกในการ
นาํมาใช ้ ป้องกนัการ  

สูญหาย 

 

-  สาํนกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 

-  โรงเรียนเทศบาล 3    

    (บา้นนาตาล่วง)  

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

355 
355 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใชท้าํความสะอาดสาํนกังานและ
ภายในหอ้งต่างๆ ของโรงเรียน 

 

(144) เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน 1  

เครื่องมีรายละเอียด ดงันี้ 

  - กาํลงัมอเตอร์ไม่ตํ่ากวา่ 
1,500 วตัต ์กาํลงัดูด 220 วตัต ์

  - ขนาดถุงเกบ็ฝุ่ นและเป่าลม

แหง้ได ้

 

 

 

 

 

27,000 - - - โรงเรียนมีอุปกรณ์ทาํ

ความสะอาดที่เหมาะกบั

การใชง้าน 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

-โรงเรียนเทศบาล 4     

  (วดัมชัฌิมภมูิ) 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

356 
356 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-  เพื่อใหม้ีชุดวงดุริยางคไ์ปร่วมใน
พิธีและกิจกรรมต่าง ๆ  

-  เพื่อใหน้กัดนตรีมีความมัน่ใจใน
การเล่น  และดูสวยงาม 

 

 

 

 

-เพื่อใหน้กัเรียนฝึกซอ้มเขา้ร่วม
แข่งขนักบัหน่วยงานต่าง ๆ  

-เพื่อกิจกรรมนนัทนาการ 

-โตะ๊เทเบิลเทนนิสที่ไดม้าตรฐาน
ในการฝึกซอ้มโรงเรียน 

(145) จดัซื้อเครื่องแต่งกาย 

วงดุริยางค ์จาํนวน 34 ชุด 

ราคาชุดละ 4,000  บาท 

-ชุดนกัดนตรี 30 ชุด 

-ชุดดรัมเมเยอร์ 4 ชุด 

 

 

 

(146) จดัซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส  

จาํนวน 2 ตวั ตวัละ 6,000 บาท 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 

12,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

-วงดุริยางคข์องโรงเรียนมี
ชุดประจาํวง  จาํนวน 34 ชุด 

-นกัดนตรีมีความมัน่ใจใน
การเล่น และมีเครื่องแต่ง
กายสวยงาม สามารถเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

 

-นกัเรียนไดอ้อกกาํลงักาย 

ตามความสนใจ 

-โรงเรียนมีนกักีฬาที่จะเขา้
ร่วมกิจกรรมไดม้ากขึ้น 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 5  

   (วดัควนขนั)  

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

357 
357 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใชท้ดแทนโตะ๊ทาํงานที่
ชาํรุดครูมีโต๊ะทาํงานและเกบ็
เอกสารไม่ใหสู้ญหาย 

 

-เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การทาํงานรับ – ส่งเอกสาร
เหมาะสมกบัเทคโนโลยใีหม่ 

 

-เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็หนงัสือ
และเอกสารหอ้งสื่อใหเ้ป็น
ระเบียบ 

(147) โต๊ะ – เกา้อี้ ทาํงานครู  

จาํนวน 6 ชุด ชุดละ 5,000  บาท 

 

 

(148) เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

จาํนวน 1 เครื่อง 

 

 

(149) ตูเ้กบ็เอกสาร ทาํดว้ยไม ้ ชนิด 2 

ชั้น 2 ตอน แยกชิ้นตอนบนเป็น ตูไ้ม ้

กระจกบานเลื่อนกวา้ง 0.5 เมตร สูง 

1.20 เมตร ตอนล่างเป็นไมท้ึบ กวา้ง 

0.60 เมตร ยาว 3 เมตร  สูง 0.80 เมตร 

จาํนวน 2 ตู ้ ตูล้ะ 40,000 บาท 

30,000 

 

 

 

20,000 

 

 

 

80,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

-ครูมีความสะดวกใน
การทาํงานและเกบ็
เอกสารเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-การทาํงานมีความ
สะดวกรวดเร็วในการ
รับ – ส่งเอกสาร 

 

-มีตูส้าํหรับใส่หนงัสือ
และเอกสารสามารถ
หยบิใชไ้ดส้ะดวก 

รวดเร็ว ดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 5 

   (วดัควนขนั) 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

358 
358 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อใหน้กัเรียนไดล้า้งจานขณะ
รับประทานอาหาร 

-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สะอาด 

-เพื่อใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

-เพื่อใชใ้นกิจกรรมงานบา้นงานครัว 

 

 

 

-เพื่อใชใ้นการหุงขา้วใหน้กัเรียนครู
และผูป้กครองไดร้ับประทาน 

(150) จดัซื้อเครื่องทาํนํ้าร้อน – 

เยน็  จาํนวน 1 เครื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

(151) ซื้อหมอ้หุงขา้วแก๊ส 

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 7 

ลิตร   จาํนวน 1 ใบ 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

-นกัเรียนมีที่ลา้งจาน
อยา่งเพียงพอ 

-นกัเรียนมีที่สาํหรับลา้ง
จานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความ
สะอาด 

-มีเครื่องทาํนํ้าร้อน – 

เยน็ ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ  

 

-โรงเรียนมีความสะดวก
ในการประกอบอาหาร
และประกอบอาหารได้
รวดเร็วขึ้น 

 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 5 

   (วดัควนขนั) 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

359 
359 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา

ความปลอดภยัภายใยโรงเรียน และ

แกป้ัญหาบุคคลภายนอกเขา้ออก

โรงเรียนและควบคุมความประพฤติ

ของนกัเรียน 

 

 

 

(152) ติดตั้งระบบโทรทศัน์
วงจรปิด CCTV  ทั้งระบบ
พร้อมใชง้าน   จาํนวน 8 จุด 

 

 

 

 

 

 

175,000 

 

 

 

 

 

 

 

180,000 

 

 

 

 

 

 

 

190,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สามารถดูแลรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
ทรัพยส์ินของ
สถานศึกษา 
-สามารถนาํภาพ
เหตุการณ์ที่ถูกบนัทึกไว้
ไปตรวจสอบ เพื่อ ทราบ
รายละเอียดเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได ้

 

- สาํนกังานการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

-โรงเรียนเทศบาล 6  

  (วดัตนัตยาภิรม) 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

360 
360 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อเป็นสื่อการจดัการเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ในการศึกษา

สิ่งที่มีขนาดเลก็มากซึ่งไม่สามารถ

มองเห็นดว้ยตาเปล่า 

(153) กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 

ตารุ่น L1800 ยีห่อ้Perron  

จาํนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 

27,000 บาท 

270,000 280,000 290,000 - นกัเรียน มีกลอ้ง
จุลทรรศน์   ที่ได้
มาตรฐานเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ ทาํให้
นกัเรียนมีความรู้จากการ
เห็นของจริงจากการ
ทดลองและลงมือปฏิบตัิ
ดว้ยตนเอง ทาํให้
นกัเรียนมีความสนใจใน
วชิาวทิยาศาสตร์และ
เขา้ใจเนื้อหา    ใน
บทเรียนมากยิง่ขึ้น 

- สาํนกังานการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

-โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

361 
361 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อปรับปรุงสื่อปฐมวยัใหม้ี
บรรยากาศที่ดี น่าอยูเ่หาะกบัการเรียน
การสอนในระดบัปฐมวยั 

 

 

- เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใชส้าํหรับ
การปฏิบตัิงาน 

 

(154) เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่ตํ่ากวา่ 12,000 BTU จาํนวน  

6  ตวั ๆ ละ  20,000 บาท 

 

 

(155) แปรงลอ้ดูดตะกอนชนิด 

สแตนเลส ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 
18 นิ้ว 

 

120,000 

 

 

 

 

25,000 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- หอ้งสื่อปฐมวยัมี
บรรยากาศที่ดี เหมาะสม
กบัการเรียนการสอนใน
ระดบัปฐมวยั 

 

- มีเครื่องมือเครื่องใชท้ี่
เพียงพอเหมาะแก่การ
ปฏิบตัิงาน 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 6 

   (วดัตนัตยาภิรม) 

 

- งานกิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

 

 

 

 

 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัตงิานและสถานทีชุ่มชน 

362 
362 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหม้ีเครื่องแต่งกายมีความ
เหมาะสมและสวยงาม 

- เพื่อทดแทนเครื่องแต่งกายชุดที่ชาํรุด 

 

 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาความปลอดภยัภายในโรงเรียน
และแกป้ัญหาบุคคลภายนอกเขา้ออก
โรงเรียนและควบคุมพฤติกรรมของ
นกัเรียน 

 

(156) เครื่องแต่งกาย 

วงโยธวาธิตจาํนวน 54 ชุด 

ชุดละ 5,500 บาท 

(157) เครื่องแต่งกาย
ดรัมเมเยอร์ จาํนวน 6 ชุด ๆ ละ 

6,000 บาท 

 

(158) ติดตั้งระบบโทรทศัน์
วงจรปิด CCTV ทั้งระบบ 

พร้อมใชง้าน จาํนวน 5 จุด 

ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 

(สังขวทิย)์ 

297,000 

 

 

36,000 

 

 

 

82,500 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- นกัดนตรีวงโยธวาธิต 

มีเครื่องแต่งกายที่
สวยงามสาํหรับการ
แสดงในกิจกรรมต่าง ๆ 

 

- สามารถดูแลรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
ทรัพยส์ินของ
สถานศึกษา 
- สามารถนาํภาพ
เหตุการณ์ที่ถูกบนัทึกไว้
ไปตรวจสอบเพื่อทราบ
รายละเอียดที่เกิดขึ้นได ้

- สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

- โรงเรียนเทศบาล 1 

(สังขวทิย)์ 
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7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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363 
363 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

 โครงการจดัหา 
เครื่องมือเครื่องใช ้

ในการปฏิบตัิงาน (ต่อ) 

- เพื่อใหเ้พียงพอกบัจาํนวนหนงัสือที่
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อความสะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ
ในการคน้ควา้ 

(159) ชั้นวางหนงัสือเหลก็ชนิด 

2 ดา้น 1 ตอน ขนาด 77 x 36 x 

11 นิ้ว วางได ้6 ระดบั จาํนวน 

7 ชุด ชุดละ 7,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,200 - - - ทาํใหม้ีชั้นจดัวาง
หนงัสือไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้ับ
ความสะดวกในการ
คน้ควา้ 

- สาํนกัการศึกษา 
- งานหอ้งสมุด 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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364 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการบริการฟรี
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

เพื่อการศึกษาและ
สนบัสนุนการท่องเที่ยว  

(Trang City Free Wi-Fi) 

 

 

 

 

- เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้

ประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา มี

โอกาสเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่น

ทางระบบอินเตอร์เน็ต 

- เพื่อสนบัสนุนการบริการการ

ท่องเที่ยว มาเมืองตรังไม่พลาด

การสื่อสาร 

- ติดตั้งเพิ่มเติมจุดบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

- ค่าใชจ้่ายในการติดตั้งและ
บาํรุงรักษา 
- ค่าใชจ้่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
การบริการ 

2,800,000 - - - เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง

การเรียนในระบบและนอก

ระบบ 

- ยกระดบัการใหก้ารบริการ

แก่นกัท่องเที่ยวตามนโยบาย

รัฐบาลเปิดประตสูู่อาเซียน 

- ส่งเสริมรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว 

 

 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานธุรการ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.3 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 

365 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการพฒันางาน
ธุรการการเงินและ
ระบบทะเบียนขอ้มูล
สารสนเทศ  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานทะเบียน
และระบบสารสนเทศ 

-เพื่อพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการและ 

บูรณาการระบบงาน
ทะเบียนและระบบ
สารสนเทศไวเ้ป็นจุด
เดียว เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบตัิงาน 

ครุภณัฑห์อ้งงานธุรการการเงินและงานทะเบียน 

ขอ้มูลสารสนเทศ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ใชง้าน 

จาํนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 60,000 บาท 

- ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชกั จาํนวน 3 ใบ 

ราคาใบละ 6,000 บาท  

- ตูเ้กบ็เอกสารจาํนวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ 18,000 บาท 

ทาํดว้ยไม ้ชนิด 2 ตอน ตอนบนตูไ้มก้ระจกเลื่อน 

ขนาด 0.6×3.0×1.20 ม. ตอนล่างเป็นตูไ้มท้ึบขนาด 

0.6×0.3×0.80 ม. 

-เคาน์เตอร์ทาํดว้ยไม ้ขนาด 0.6×8×0.75 ม. 

จาํนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 15,000 บาท 

-โตะ๊ เกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ชุด ราคาชุดละ  

5,000 บาท 

214,000 218,000 220,000 -ระบบงานทะเบียน
และระบบสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ 

-นกัเรียน ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจในการ
บริการและก่อใหเ้กิด
ภาพลกัษณ์ที่ดีแก่
โรงเรียน 

- สาํนกังานการศึกษา 
-งานโรงเรียน 

-โรงเรียนเทศบาล 6  

(วดัตนัตยาภิรม) 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.4 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงและพฒันาการจัดเกบ็รายได้ 

366 
366 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงขอ้มูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ิน 

- เพื่อใหข้อ้มูลทางแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ินใหเ้ป็น
ปัจจุบนัสามารถนาํไปใชใ้น
การจดัเกบ็ภาษีไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 

- สาํรวจขอ้มูลอาคาร ที่ดิน 
สิ่งปลกูสร้าง ป้าย ในเขต
เทศบาลใหค้รบถว้น 

500,000 - - - นาํไปใชใ้นการจดัเกบ็
ภาษีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพทัว่ถึง
ถกูตอ้ง ครบถว้น และ
เป็นระบบ 
- ผูเ้สียภาษีไดร้ับความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 

- กองคลงั 
- งานแผนที่ภาษี 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร์  การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
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367 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการประชุมคณะผูบ้ริหาร 
หวัหนา้ส่วนการงานและ 
พนกังานเทศบาล 

- เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร 

หวัหนา้ส่วนการงาน และ

พนกังานเทศบาลไดม้ีส่วน

ร่วมรับความรู้ ร่วมคิด ร่วม

กาํหนดแนวทาง นโยบาย

ดาํเนินงานของเทศบาล 

นคร ตรัง 

  จดัประชุมคณะผูบ้ริหาร 

หวัหนา้ส่วนการงาน 

พนกังานเทศบาล และ

ลกูจา้งประจาํ สัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000  -  การบริหารงานของ

เทศบาลนครตรังมี

ประสิทธิภาพ 

-  นาํแนวทางมาแกไ้ข

ในการปฏิบตัิงาน 

-  เป็นการเสริมสร้าง

วสิัยทศัน์ในการ

บริหารงานเทศบาล 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานธุรการ 
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368 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการกาํหนดประโยชน์ 

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

แก่ขา้ราชการพนกังานและ 

ลกูจา้งขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่น 

- เพื่อสร้างเสริมขวญัและ 

กาํลงัใจในการปฏิบตัิงาน 

ของพนกังานเทศบาลและ 

ลกูจา้งประจาํ  ตลอดจน 

พนกังานจา้งของเทศบาล 

นครตรัง 

- เพื่อพฒันาศกัยภาพใน 

การปฏิบตัิงานของ 

บุคลากรในหน่วยงาน 

 

- กาํหนดวงเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษสาํหรับพนกังาน

เทศบาลและลกูจา้งประจาํ

ตลอดจนพนกังานจา้ง

ของเทศบาลนครตรัง 

 

17,000,000 17,000,000 17,000,000  -  ทาํใหพ้นกังานเทศบาล

และลกูจา้งประจาํตลอดจน 

พนกังานจา้งของเทศบาล 

มีขวญัและกาํลงัใจในการ 

ปฏิบตัิงาน มีความพึงพอใจ 

และปฏิบตัิงานอยา่งเตม็

ความสามารถเกิดประโยชน์

สูงสุดและสร้างภาพลกัษณ์ 

ที่ดีของทางราชการ 

 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

- งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการประชุมเครือข่าย 

องคก์รปกครองทอ้งถิ่น 

จงัหวดัตรัง 

 

‐ เพื่อส่งเสริมและพฒันา 

องคค์วามรู้ในการบริหาร 

และการปกครองส่วนทอ้ง 

ถิ่นและเพื่อก่อตั้งเครือข่าย 

การบริหารงานร่วมกนัของ 

ราชการส่วนทอ้งถิ่นใน 

จงัหวดัตรัง 

‐ เพื่อใหอ้งคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดั 

ตรังมีความเขา้ใจในเรื่อง 

ต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกนั 

- จดัประชุมเครือข่ายองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัตรัง 

ประจาํทุกเดือน จาํนวน 100 

องคก์ร 

50,000 50,000 50,000 ‐ ทาํใหผู้บ้ริหารองคก์ร

ปกครองทอ้งถิ่นมีความรู้ 

ความเขา้ใจในการบริหาร

การปกครองทอ้งถิ่นใน

ทิศทางเดียวกนัและ 

พร้อมที่จะทาํงาน 

‐ ทุกทอ้งถิ่นสามารถบริหาร 

งานร่วมกนัในการพฒันา 

จงัหวดัโดยผา่นศนูย์

เครือข่ายองคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่นจงัหวดัตรัง 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

‐ งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการเกษียณอาย ุ

ก่อนกาํหนด  

 - เพื่อใหเ้ทศบาลสามารถ

ปรับปรุง โครงสร้างและ

อตัรากาํลงัใหท้นัสมยั 

เหมาะสมกบัภารกิจบทบาท

ของเทศบาลและเป็นไปอยา่ง

คุม้ค่า เตม็ศกัยภาพได้

ประโยชน์สูงสุด 

- เพื่อใหพ้นกังานเทศบาลมี

โอกาสในการเปลี่ยนไป

ประกอบอาชีพอื่น 

 

‐  พนกังานเทศบาล

ไดร้ับการคดัเลือก 

เขา้โครงการ จาํนวน  

13 คน 

 

5,000,000 

 

(กรณีขา้ราชการ

ถ่ายโอนหรือ

พนกังานครูที่

รับเงินเดือนจาก

งบประมาณเงิน

อุดหนุนใหข้อ

เบิกจ่ายจาก

งบอุดหนุน) 

5,000,000 

 

(กรณีขา้ราชการ

ถ่ายโอนหรือ

พนกังานครูที่

รับเงินเดือนจาก

งบประมาณเงิน

อุดหนุนใหข้อ

เบิกจ่ายจาก

งบอุดหนุน) 

5,000,000 

 

(กรณีขา้ราชการ

ถ่ายโอนหรือ

พนกังานครูที่

รับเงินเดือนจาก

งบประมาณเงิน

อุดหนุนใหข้อ

เบิกจ่ายจาก

งบอุดหนุน) 

‐ เทศบาลสามารถปรับ 

เกลี่ยอตัรากาํลงัหรือสรรหา

อตัรากาํลงัที่ขาดแคลน 

ตามที่เทศบาลตอ้งการ 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

‐ งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการประเมิน 

ความพึงพอใจของ 

ผูใ้ชบ้ริการของ 

เทศบาลนครตรัง  

 - เพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนผูม้าใชบ้ริการของหน่วยงาน

ทั้งดา้นกระบวนการ และขั้นตอนการ

ใหบ้ริการ 

- เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพการบริการ

เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชน 

-เพื่อการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่บุคลการของ

เทศบาล 

- จดัจา้งหน่วยงานหรือ

สถาบนัภายนอกที่เป็น

กลางดาํเนินการสาํรวจ

ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการของเทศบาล

นครตรัง 

50,000 50,000 50,000  - เทศบาลไดท้ราบถึงความพึง

พอใจของผูม้าใชบ้ริการ ใน

หน่วยงานต่างๆของเทศบาล 

 - สามารถนาํมาปรับปรุงการ

ใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพ 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

‐ งานการเจา้หนา้ที่ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ผลลพัธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการใหบ้ริการประชาชน
ของสาํนกัทะเบียนราษฎร
และบตัร 

- เพื่อบริการประชาชน
ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและบตัร
ประจาํตวัประชาชน 

- พฒันาการใหบ้ริการประชาชน 
ผูม้ารับบริการโดยการมีสิ่งอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น  
   -การบริการนํ้าดื่ม  ประเภท ชา/
กาแฟ / นํ้าดื่มเพื่อสุขภาพ  
(นํ้าตะไคร้ นํ้าเกก็ฮวย ฯลฯ) 
 
 
 
 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

- สามารถทาํให ้
ประชาชนพึงพอใจ
ในการมารับบริการ 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานทะเบียนราษฎร
และบตัร 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการผูม้ีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ

-เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
เบื้องตน้ของผูสู้งอาย ุ
-เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-รับลงทะเบียนผูม้ีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายทุี่ยงัไม่เคย
ลงทะเบียน 
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพยงัชีพ
รายเดือนแบบขั้นบนัได 
โดยผูสู้งอาย ุ  
60-69  ปี  ไดร้ับ  600  บาท 
อาย ุ70-79 ปี ไดร้ับ 700  บาท 
อาย ุ80-89 ปี ไดร้ับ 800  บาท 
และอาย ุ 90 ปีขึ้นไป ไดร้ับ  
1,000  บาท 
 

45,603,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

45,603,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

45,603,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

-ผูสู้งอายไุดร้ับการ
ยกระดบัคุณภาพ 
-สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้ 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัพิบตัิต่างๆ 
และผูทุ้กขย์าก 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อช่วยเหลือค่าเสียหาย
เบื้องตน้แก่ผูป้ระสบภยั 
- เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยัพิบตัิ
ต่าง ๆ 
- เพื่อใหก้ารช่วยเหลือครอบครัว
ผูม้ีรายไดน้อ้ยและผูท้ี่ไร้ที่พึ่ง 
- เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้แก่ผูม้ีรายได้
นอ้ยและผูท้ี่ไร้ที่พึ่ง 

- ช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลที่ประสบภยัพิบตัิ 
ต่าง ๆ เช่น  ไฟไหม ้ วาตภยั 
อุทกภยัในชุมชนและใหก้าร
ช่วยเหลือครอบครัวผูม้ีรายได้
นอ้ยและผูท้ี่ไร้ที่พึ่ง 
 
 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องตน้ใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัพิบตัิต่าง ๆ
รวมทั้งช่วยเหลือผูม้ี
รายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ที่พึ่ง
ใหไ้ดร้ับการช่วยเหลือ
และมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการดา้นสวสัดิการ
เบี้ยความพิการ 

-เพื่อเป็นสวสัดิการคนพิการ
ภายในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
-เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม
อยา่งมีคุณค่า 

-จดัใหม้ีการขึ้นทะเบียนคน
พิการรายใหม่ที่ยงัไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อนและเบิกจ่าย
สวสัดิการเบี้ยความพิการ ซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้ 6 แห่งระเบียบ
ฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการฯ พ.ศ.2553  
ประมาณ  663  คน  คนละ 500  
บาทต่อเดือน 
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 

3,978,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

3,978,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

3,978,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

-คนพิการภายในเขต
เทศบาลฯไดร้ับเบี้ย
ความพิการอยา่งทัว่ถึง 
-สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องตน้ 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

376 
376 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห์ 
ผูป้่วยเอดส์ 

-เพื่อใหก้ารสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผูป้่วยเอดส์ที่ผา่นการรับรองจาก
แพทยแ์ละยืน่ของรับการ
สงเคราะห์ 

-สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป้่วย
เอดส์คนละ  500  บาทต่อ
เดือน  จาํนวน  13  คน 

78,000 78,000 78,000 -ผูป้่วยเอดส์ที่เปิดเผย
ตนเองและขอรับการ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลไดร้ับเบี้ยยงัชีพ
เบื้องตน้ 
-ผูป้่วยเอดส์มีสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละกาํลงัใจ
ทีดีขึ้น 
 
 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

377 
377 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย 
เทิดไทอ้งคร์าชนั 84 
พรรษา 

-เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผูทุ้กข์
ยากที่ไดร้ับการพิจารณาจาก
ประชาคมทอ้งถิ่น 
-เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของผู ้
ทุกขย์ากใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

-สร้างบา้นทอ้งถิ่นไทยเทิดไท้
องคร์าชนั   84 พรรษา 
จาํนวนปีละ  1 หลงั  ใหแ้ก่ผู ้
ที่ไดก้ารพิจารณาจากทอ้งถิ่น 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

-ประชาชนผูย้ากไร้ไดม้ี
ที่อยูอ่าศยัและการดาํรง
ชีพที่ดีอาศยัอยูใ่นบา้น
ทอ้งถิ่นไทยเทิดไทอ้งค์
ราชนั  84  พรรษา 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

378 
378 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกนัการ
ตั้งครรภก์่อนวยัอนัควร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อใหค้วามรู้แก่เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงเกี่ยวกบัการป้องกนัการ
ตั้งครรภก์่อนวยัอนัควร 
-ลดปัญหาการตั้งครรภก์่อนวยั
อนัควร 
 
 
 
 
 
 

-จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  จาํนวน  
120  คน 

50,000 50,000 50,000 -เยาวชนไดร้ับความรู้ใน
การป้องกนัการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควร 
-ปัญหาการตั้งครรภก์่อน
วยัอนัควรลดลง 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

379 
379 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
การดาํเนินงาน
เพื่อยตุิความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อสร้างความตระหนกัแก่
ประชาชนในชุมชนใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของคนใน
ครอบครัว 
- เพื่อลดปัญหาการกระทาํ
ความรุนแรงต่อคนใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

- จดัอบรมใหค้วามรู้แก่แกนนาํชุมชน  
จาํนวน  81 คน 
- รณรงคก์ารยตุิการกระทาํความรุนแรง
ในครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาล  
จาํนวน  1  ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ประชาชนเห็นความสาํคญั
ของคนในครอบครัว 
- ปัญหาการกระทาํความ
รุนแรงต่อสมาชิกใน
ครอบครัวลดลง 

- กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

380 
380 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการ
สนบัสนุนการ
บาํบดัรักษาผูเ้สพ/
ผูต้ิดยาเสพติด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใชจ้่าย
เบื้องตน้แก่ผูเ้สพ/ผูต้ิดที่ติด 
ยาเสพติด 
-เพื่อลดจาํนวนผูเ้สพ/ผูต้ิดยา
เสพติด 
-เพื่อลดปัญหาสังคม 
 
 
 
 
 

- สนบัสนุนเป็นค่าใชจ้่ายเบื้องตน้แก่ผู ้
เสพ/ผูต้ิดเสพติดที่สมคัรใจเขา้ในการ
บาํบดั 

150,000 150,000 150,000 -สามารถช่วยเหลือผูเ้สพ/ผู ้
ติดยาเสพติดในเบื้องตน้ 
-สามารถลดจาํนวนผูเ้สพ/ผู ้
ติดยาเสพติด 
-ลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม  เช่น  ปัญหาการลกั
ขโมย  ปัญหาโรคเอดส์  
ฯลฯ 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

381 
381 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการ
ครอบครัวไม่
ทอดทิ้งกนัสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุข 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อใหค้รอบครัวในชุมชน
ไดช้่วยกนัดูแลซึ่งกนัและกนั  
-เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนเกิด
ความรัก  ความห่วงใย  เอื้อ
อาทรต่อกนัอยา่งจริงใจ 
-เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนน่าอยู ่ ปลอกผูไ้ร้
โอกาส-เพื่อใหชุ้มชนมี
บทบาทในการแกป้ัญหา
สถาบนัครอบครัวในของ
ตนเอง 

-สมาชิกในชุมชนช่วยกนัดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวในชุมชน 
-ครอบครัวเป้าหมาย 27ชุมชน 100  
ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความขาด
แคลนและเดือดร้อน 
วธิีการดาํเนินการ 
1. จดัสาํรวจหาขอ้มูลการใหค้วาม
ช่วยเหลือครอบครัวดอ้ยโอกาสใน
ชุมชนทั้ง 27ชุมชน เพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายระยะเวลา 2  สัปดาห์ หรือ
ตามความเหมาะสม 
-พบปะครอบครัวเป้าหมายชี้แจง
วตัถุประสงค ์ขอความร่วมมือ 

50,000 50,000 50,000 -ครอบครัวในชุมชนไดร้ับ
การเฝ้าดูแลซึ่งกนัและกนั
มากขึ้น 
-กลุ่มเป้าหมายในชุมชน
ไดร้ับความรู้สึกที่ดี  เห็น
คุณค่าของตนเองและชุมชน
มากยิง่ขึ้น 
-ชุมชนสามารถใหค้วาม
เสมอภาคและส่งเสริมการ
พฒันาและคุณภาพ 
ชีวิตของคนในชุมชนได้
เป็นอยา่งดี 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

382 
382 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใชอ้าหาร
และอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
-จดังานครอบครัวไม่ทอดทิ้งกนั  สังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุข 
-จดัเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้าง
ความเอื้ออาทรห่วงใย 
แจกสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมาย  
-กิจกรรมสร้างความรู้สึกจาก 
กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
เพื่อกระชบัความ 
เขา้ใจ 
 

   -สมาชิกชุมชนมีความ
เขม้แขง็สามารถร่วม
กิจกรรมทางสังคมไดม้าก
ขึ้น 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

383 
383 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการอุดหนุน 

เหล่ากาชาดจงัหวดัตรัง 

‐ เพื่ออุดหนุนกิจกรรม 

ในการบาํเพญ็ประโยชน์ 

ของเหล่ากาชาดจงัหวดั 

ตรัง 

 

 

 

 

 

 

‐ จ่ายเงินอุดหนุนจดักิจกรรมแก่ 

เหล่ากาชาด 

50,000 50,000 50,000  ‐ ประชาชนไดร้ับความ

ช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง เมื่อ

ไดร้ับความเดือดร้อน 

- ผูด้อ้ยโอกาสไดร้ับการ

ช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวติ

ที่ดีขึ้น 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

‐ งานธุรการ 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา  สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

384 
384 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการระบบ Call Center 

ของเทศบาลนครตรัง 

 

- เพื่อเป็นศนูยร์ับเรื่องราว

ร้องทุกขแ์ละรับเรื่องร้องขอ

จากประชาชน 

-เพื่อใหป้ระชาชนและ

นกัท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

ไดอ้ยูด่ีมีสุข สอดคลอ้งกบั

วสิัยทศัน์ “เทศบาลนครตรัง 

เมืองแห่งความสุข  ชาวตรัง

ใจกวา้ง  สร้างแต่ความดี” 

1)  มีศูนยร์ับแจง้เรื่องราวร้องทุกข ์

และบริการประชาชนตลอด 24 

ชัว่โมง จาํนวน 1 ศนูย ์พร้อม

เจา้หนา้ที่ 

2)  จดัทาํระบบโปรแกรมการรับ

เรื่องราวร้องทุกขแ์ละการ

ใหบ้ริการประชาชน จาํนวน 1 

ระบบ พร้อมอุปกรณ์ 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

   - ประชาชนมีคุณภาพชีวติ

ที่ดีขึ้น 

   - ประชาชนสามารถร้อง

ทุกขแ์ลว้ไดร้ับการแกไ้ข

ปัญหาโดยเร็ว 

  - ผูบ้ริหารสามารถติดตาม

การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ใกลช้ิด 

  - สามารถติดต่อสื่อสารกบั

เทศบาลไดง้่ายและสะดวก 

- สาํนกัปลดัเทศบาล 

‐ งานธุรการ 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

385 
385 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อ
ต่อตา้นยาเสพติด 
สี่มุมเมือง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนั
ยาเสพติดแก่เยาวชน 
-เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้
ร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
-เพื่อเยาวชนมีภูมิคุม้กนัยาเสพ
ติด 
-เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลดา้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

-จดัอบรมเขา้ค่ายใหค้วามรู้
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน 
ในเขตเทศบาลและทศันศึกษา
ดูงาน  จาํนวน 1 รุ่น มี
ผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 200  คน 

400,000 400,000 400,000 -เดก็เยาวชนรู้จกัการอยู่
ร่วมกนัในสังคม  ทาํให้
สังคมเกิดความสงบสุข -
เยาวชนรู้จกัการทาํงาน
ในลกัษณะเครือข่าย 
-สร้างภมูิตา้นทานดา้น
ยาเสพติดแก่เดก็เยาวชน 
-สนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

386 
386 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมการ
ดาํเนินงานของชมรม
ผูสู้งอายเุทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อส่งเสริมใหม้ีการรวมกลุ่ม
ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
-เพื่อดาํเนินการจดักิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย
และจิตใจของผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลนครตรัง 

-จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
กรรมการและสมาชิกชมรม
ผูสู้งอายเุทศบาลนครตรัง  
พร้อมดว้ยการทศันศึกษาดู
งาน  จาํนวน  1  ครั้ง 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ชุมชนมีความเขม้แขง็
มากยิง่ขึ้น 
-ชุมชนมีขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบตัิงานของ
ชุมชน 
-ชุมชนมีความสามคัคี
มากยิง่ขึ้น 
 
 
 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

387 
387 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

3 โครงการชุมชนสัมพนัธ์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนมี
โอกาสแสดงออกร่วมกนัใน
ดา้นการออกกาํลงักายและ
สันทนาการ 
-เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจของ
สมาชิกชุมชนที่ดีขึ้น 

-ประชาชน  ผูน้าํชุมชน
พนกังานเทศบาลร่วมแข่งขนั
กีฬาพื้นบา้นเชื่อมความ
สามคัคี 
-จดักิจกรรมกีฬาพื้นบา้น
พาเหรด  กองเชียร์ 
-กิจกรรมสันทนาการ  
สังสรรคม์ี ผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 
3,500  คน 

850,000 
 

850,000 
 

850,000 
 

- ประชาชน  พนกังาน
เทศบาลมีสุขภาพที่ดีมีความ
รัก  ความสามคัคี 
มีความสัมพนัธ์ที่ดี 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากขึ้น 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดม้ีโอกาสพบปะสังสรรค์
กนั 
-ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกดี 
และภาคภมูิใจ 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

388 
388 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

4 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลความ
จาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลความจาํเป็น
พื้นฐานของทุกครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 
-เพื่อหน่วยงานภาครัฐและ
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งไดรู้้ปัญหา
ของครัวเรือนในภาพรวม
สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รง
ความตอ้งการของชุมชุน 
-เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบใน
การพฒันาทอ้งถิ่น 
-เพื่อเป็นการดาํเนินการตาม
นโยบายของรัฐ 

-อบรมถ่ายทอดความรู้ วธิีการ
จดัเกบ็ขอ้มูลแก่บุคคลแกนนาํ
ตามความเหมาะสมจาํนวน  1  
ครั้ง  แกนนาํจากทุกชุมชน 
-ดาํเนินการจดัส่งผูจ้ดัเกบ็ลงสู่
พื้นที่  ทั้ง 27 ชุมชนโดย
จดัเกบ็ขอ้มูลเป็นราย
ครัวเรือนมีเป้าหมายจาํนวน  
12,000  ครัวเรือน  
-รวบรวมประมวลผลขอ้มูล 
แลว้จดัทาํแบบสรุป
ขอ้มูลจปฐ. 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

- สามารถรู้ขอ้มูลความ
จาํเป็นพื้นฐานของ
ครอบครัวประชาชนใน
ชุมชนทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล   
- ทาํใหรู้้ปัญหาของ
ครัวเรือน 
-สนบัสนุนจดัทาํแผนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

389 
389 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

5 โครงการเงินอุดหนุนชุมชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และเพื่อความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

- เพื่อสนบัสนุนชุมชนในการ
จดัการประชุมในชุมชนเพื่อ
เตรียมร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ของเทศบาล 
-เพื่อสนบัสนุนดา้นค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ชุมชนเป็นค่าวสัดุใน
การจดัการประชุม 
-เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็
สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่
ชุมชน 

-อุดหนุนแก่ชุมชนในการ
จดัประชุม
กรรมการบริหารชุมชน
และสมาชิกในชุมชนทั้ง  
27 ชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง  
เกี่ยวกบัการเตรียมการ
จดัทาํกิจกรรมต่างๆ  ของ
ชุมชน 

1,350,000 
 

1,350,000 
 

1,350,000 
 

-ชุมชนมีความเขม้แขง็มาก
ยิง่ขึ้น 
-ชุมชนมีขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบตัิงานของชุมชน 
-ชุมชนมีความสามคัคีมาก
ยิง่ขึ้น 

กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

390 
390 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

6 โครงการกองทุนแม่ของ
แผน่ดินตา้นยาเสพติด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อจดักิจกรรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกบักองทุนแม่ของ
แผน่ดิน 
-เพื่อใหชุ้มชนมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัปัญหายาเสพติด  
-เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่
คณะทาํงานตา้นยาเสพติด 

- จดักิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบักองทุนแม่
ของแผน่ดินจาํนวน  1  
ครั้ง  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
จาํนวน 135  คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-สมาชิกชุมชนมีความ
เขา้ใจบทบาทกองทุนแม่
เพิ่มมากขึ้น 
-ประชาชนในชุมชนไดร้ับ
รู้เกี่ยวกบัการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
-ชุมชนมีขวญัและกาํลงัใจ
ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพ
ติด 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

7 โครงการประชุม 
สัมมนาคณะกรรมการ
บริหารชุมชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 

- เพื่อใหก้รรมการชุมชน  กลุ่ม
องคก์รและประชาชนนาํเสนอ
ปัญหาของประชาชนในชุมชน
เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อทราบและหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
-เพื่อกรรมการชุมชนมีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กนัและกนัระหวา่งชุมชน 
-เพื่อใหป้ระชาชน กรรมการชุมชน   
ผูน้าํชุมชนรับทราบนโยบายของ
ผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และนโยบายของรัฐบาลกลาง 

-จดัใหม้ีการประชุมสัมมนา
โดยมีผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
หน่วยงานของภาครัฐ
ประชาชนร่วมกบักรรมการ
ชุมชนทั้ง 27  ชุมชน โดยจดั
ใหม้ีการประชุมสัมมนาฯ ปี
ละ 4 ครั้ง (3 เดือน/ครั้ง)มี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาฯ 
จาก 27 ชุมชนประมาณ 300  
คน 
-สถานที่ที่ดาํเนินการ
หมุนเวยีนกนัไปชุมชนต่างๆ 

315,900 315,900 315,900 -ทาํใหค้ณะผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถนาํ
ปัญหาของประชาชนไปใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาและนาํเขา้
แผนพฒันาและตั้งงบประมาณใน
การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความ
ตอ้งการชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-ทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นไดร้ับทราบประเดน็
ปัญหาโดยตรงและจดัลาํดบัของ
ปัญหาตามความสาํคญัและ
เร่งด่วนได ้

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน 
การดาํเนินงานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 

-เพื่อส่งเสริมและใหค้วามรู้
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อประชาชนในชุมชนนาํ 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลนครตรังไดน้าํแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั  
-จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้  ไดแ้ก่เกษตร
อินทรีย,์ ผกัพื้นบา้นการ
ขยายพนัธุ์ไม,้   ธรรมชาติ 
ศึกษาและสิ่งแวดลอ้มชุมชน,การ
พฒันาอาชีพแบบยัง่ยนื,การฟื้นฟู
พฒันา ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

250,000 250,000 250,000 - ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
และนาํ
แนวความคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
ในชุมชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อใหช้าวบา้นรู้จกัการอด
ออม  สะสมเงินดว้ยสัจจะมี
เงินทุนสนบัสนุนการ
ประกอบอาชีพและสวสัดิการ
ของสมาชิก 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เขา้ใจในการจดัทาํบญัชี
ครัวเรือน 
-เพื่อรู้จกัผนึกกาํลงัรวม 
นํ้าใจความสามคัคีช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั 
-เพื่อใหก้ารเรียนรู้ส่งเสริม
ประสบการณ์  เรื่องเงินทุน 

-จดัอบรมเพื่อใหค้วามรู้
แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
และทศันศึกษา  จาํนวน  
1  ครั้ง  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
จาํนวน  300  คน 

150,000 150,000 150,000 -ชาวบา้นมีความรู้ 
เขา้ใจเกี่ยวกบัการออม
ทรัพย ์
มากขึ้น 
-ประชาชนรู้จกัวางแผน
ในการใชจ้่ายเงินใน
ครอบครัว 
-ประชาชนมีความรัก
ความสามคัคี 
-ประชาชนมีความ
เขา้ใจในการบริหาร
จดัการเรื่องของการเงิน
และการออมเพิ่มขึ้น 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมการ 
ปลกูพืชผกัสวนครัว 
ลดโลกร้อน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อปลกูจิตสาํนึกใหส้มาชิก
ในชุมชนทั้ง 27 ชุมชน เขา้ใจ
และตื่นตวัเรื่องภาวะโลกร้อน  
โดยการปลกูผกัสวนครัวใน
กระถาง-เพื่อส่งเสริมการ
ประกวดพนัธุ์ไมง้ามเทศบาล
นครตรังที่นาํเสนอไว ้(การ
ปลกูตน้ไมใ้นกระถาง) 
-เพื่อลดภาระรายจ่ายของ
ครอบครัว 
 
 
 

-ปลกูพืชผกัสวนครัวอยา่ง
นอ้ย 3-5 ชนิดต่อ
ครัวเรือน 
-จดัประกวดพืชผกัสวน
ครัวในกระถางหรือริมรั้ว
บา้น 
-มีตน้ไมป้ลูกใหม่ชุมชน
ละ1,000  ตน้ 

54,000 54,000 54,000 -ประชาชนมีจิตสาํนึก
และตื่นตวัเรื่องภาวะ
โลกร้อน 
-สมาชิกในชุมชนมีผกั
สวนครัวไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน 
-ช่วยลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการจดัทาํ
บญัชีครัวเรือนในชุมชน 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกใน
ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัทาํบญัชีครัวเรือน 
-เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนได้
รู้จกัวางแผนในการใชจ้่ายใน
ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

-จดัอบรมใหค้วามรู้ใน
การจดัทาํบญัชีครัวเรือน
แก่ตวัแทนชุมชนจาํนวน  
108คน 
-จดัทาํบญัชีครัวเรือนแก่
ครอบครัวเป้าหมายชุมชน
ละ  200  เล่ม  รวม  5,400 
เล่ม 

70,000 70,000 70,000 -สมาชิกในชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัทาํบญัชี
ครัวเรือน -สมาชิกใน
ชุมชนสามารถจดัทาํ
บญัชีครัวเรือนได ้
-สามารถนาํขอ้มูลจาก 
บญัชีครัวเรือนมาใช้
วางแผนในการใชจ้่าย
ในครอบครัวได ้

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน

กองทุนสวสัดิการชุมชน 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
เขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง 
-เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีส่วนร่วม
เกี่ยวกบักองทุนสวสัดิการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 

-ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความรู้ 
ความเขา้ใจและมีส่วน
ร่วมในการจดับริการ
สาธารณะ(กองทุน
สวสัดิการชุมชน)  
ประชุม  ชี้แจง  ศึกษาดู
งานพื้นที่ตวัอยา่งที่ดี  
จาํนวน  1  ครั้ง   
 

150,000 150,000 150,000 -ประชาชนมีความ
เขม้แขง็ในการพฒันา
คุณภาพชีวติของตนเอง 
-ประชาชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจและมีส่วน
ร่วมเกี่ยวกบักองทุน
สวสัดิการชุมชน 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 2556 

(บาท) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

13 โครงการเงินสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชน 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อเป็นการสร้าง
หลกัประกนัความมัน่คงของ
ชุมชนฐานราก 
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ 
ของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สมทบงบประมาณ
กองทุนสวสัดิการชุมชน   
โดยยดึหลกัการประชาชน
ออม  1  ส่วน   องคก์ร
ปกครองส่วน-ทอ้งถิ่น
สมทบ  1  ส่วน   และ
รัฐบาล1  ส่วน  
(สมทบในอตัราไม่เกิน
เงินออมที่ประชาชน
สมทบ) 

100,000 
(งบใหก้าร
สนบัสนุน) 

- - -สร้างหลกัประกนั
ความมัน่คงของชุมชน
ฐานรากและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
และสังคม 
 

-กองสวสัดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.3 แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการจัดบริการเพือ่อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

398 
398 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้ง
อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน 
 
(เสนอโดยองคก์รภาค
ประชาชนเทศบาล 
นครตรัง  ชุมชนท่าจีน) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหส้มาชิกชุมชนทั้ง  27  
ชุมชนมีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยส์ิน 
-เพื่อป้องกนัและร่วมแกป้ัญหา
ยาเสพติดระหวา่งเทศบาลนคร
ตรังกบัเครือข่ายภาคประชาชน
ทั้ง  27  ชุมชน 

-ชุมชนมีอาสาสมคัรตาํรวจ
ชุมชนอยา่งนอ้ยชุมชนละ 
3-5  ท่าน 
-มีตูแ้ดงในการรับขอ้มูล
ข่าวสาร  27  จุด 
-มีการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งตาํรวจ, อปพร.,
อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน,
ประชุมร่วมเดือนละ  1 ครั้ง
เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

150,000 
 

- - -สมาชิกชุมชนทั้ง 27
ชุมชนเกิดความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยส์ิน  
-สถานการณ์ยาเสพติด
ลดนอ้ยลง 
-ปัญหาเยาวชนลดลง 
-ประชาชนมีขวญัและ
กาํลงัใจในการดาํรงชีวติ 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.3 แนวทางการพฒันา  สนับสนุนการจัดบริการเพือ่อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

399 
399 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) 

- เพื่อเป็นการป้องปราม 
ปัญหายาเสพติดและ 
อาชญากรรมในเขต 
เทศบาลนครตรัง 
 - เพื่อใหส้ามารถติดตาม 
ตวัผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 
มาลงโทษใหไ้ด ้
 - เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ 
ความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยส์ินใหก้บั 
ประชาชน 

- จดัตั้งศนูยป์ฏิบตัิการควบคุม 
การจราจรและอาชญากรรม และ 
ศนูยก์ารแสดงผลของภาพ 
จาํนวน 1 แห่ง 
 - ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดไวใ้น
สถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม และพื้นที่ที่เกิด
ปัญหาจราจร ประมาณ 33 จุด 
 
 
 

135,000,000 - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจ ต่อการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาอาชญากรรม  
ของเทศบาลนครตรัง 
 - ประสิทธิภาพในการ 
สืบสวนและติดตาม
คนร้ายเพิ่มขึ้น 
 - ความเชื่อมัน่ในความ 
ปลอดภยัในชีวติและ  
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

- สาํนกัการช่าง 
- งานวศิวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.4 แนวทางการพฒันา  สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเพือ่ยกระดับรายได้ 

400 
400 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

1 โครงการพฒันาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลใหเ้กิด
การเรียนรู้ทกัษะในการสร้าง
อาชีพเพิ่ม 
- เพื่อก่อใหเ้กิดการผลิตสินคา้
ชุมชนสู่สินคา้สุดยอดตาม
นโยบายของรัฐ 
- เพื่อร่วมรณรงคฟ์ื้นฟอูนุรักษ์
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
- เพื่อใหป้ระชาชนไดร้วมตวักนั
เป็นกลุ่ม/องคก์รในการประกอบ
กิจกรรมร่วมกนั 

-กระตุน้ใหม้ีการรวมกลุ่ม
อาชีพและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  เพื่อพฒันาสินคา้ของ
กลุ่มไปสู่สินคา้   OTOPและ
ทศันศึกษาดูงาน 

500,000 500,000 500,000 -เยาวชน  ประชาชนเกิด
ทกัษะดา้นอาชีพ 
-สร้างรายไดแ้ก่
ครอบครัวและกลุ่ม  
-สินคา้ของกลุ่ม สามารถ 
พฒันาสู่สินคา้ OTOP  
ตามนโยบายของรัฐ  
-ฟื้นฟอูนุรักษภ์ูมิปัญญา 
ทอ้งถิ่น 
-ประชาชนรู้จกัการ
ทาํงานบริหารเป็นกลุ่ม 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
 

 

 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.4 แนวทางการพฒันา  สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเพือ่ยกระดับรายได้ 

401 
401 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ผลลพัธ์ 

ทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ดา้นร้านคา้สวสัดิการ
ชุมชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วธิีการ
ประกอบธุรกิจดา้นร้านคา้ชุมชน
และหลกัการสหกรณ์ของชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกชุมชน
สามารถนาํผลิตผลดา้น
การเกษตรที่เหลือจากการ
บริโภคมาจาํหน่ายหรือฝากขาย
ไดเ้พิ่มรายได ้

-อบรมใหค้วามรู้โดยเชิญ
วทิยากรที่ประสบผลสาํเร็จใน
การร้านคา้ขายปลีกมาพดูคุย
ประสบการณ์ใหฟ้ัง  จาํนวน 
1 ครั้ง โดยมีสมาชิกเขา้รับฟัง  
50  คน 
-โดยปัจจุบนัไดม้ีการจดัตั้ง
กลุ่มสมาชิกถือหุน้รองรับไว้
แลว้ 50 หุน้ (5,000  บาท) 

100,000 - - -ชุมชนท่าจีนมีร้านคา้
สวสัดิการชุมชน 1 แห่ง 
-สมาชิกชุมชนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้การบริการ
จดัการร้านคา้ปลีกได ้
-สมาชิกชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการถือหุน้
และนาํผลผลิตดา้น
เกษตรมาฝากขาย 

-กองสวสัดิการสังคม 
-งานพฒันาชุมชน 
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ส่วนที ่ 6 

การนําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 
6.1 องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
กาํหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามคาํสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  527/2555  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
นครตรัง ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
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)  โดยมีการกาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ดงัน้ี 
 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์  เพื่อประเมินการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ว่าดาํเนินการครบถว้นทุกขั้นตอนมากนอ้ยเพียงใด  และเป็นการประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลว่ามีการ
ดาํเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็นการประเมินการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ในแต่ละคร้ังท่ีมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ โดยมีรูปแบบประเดน็การประเมินดงัน้ี 
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แบบช่วยกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลนครตรัง 
 

มีการ
ดําเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   

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

  

ส่วนที ่2 การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถิน่   

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

  

11. มีการกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

  

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

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน........................................................... 
 2.  วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน.......................................................................... 
ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................................................ 
 3.  ยทุธศาสตร์และจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจาํนวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบตั ิ

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

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 1.     

2.  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
5.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด    
7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

   

8.  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

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

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

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

 

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  
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6.3  การกาํหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละคร้ังท่ีมี 
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

2.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  เป็นการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของเทศบาลในแต่ละปีงบประมาณ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
  2.1  เก็บรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ และการดาํเนินงานตามแผนงานท่ีได้
มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาและจัดทํา เ ป็นรายงานเ พ่ือให้ทราบถึงระดับความสํา เ ร็จของแผนงาน 
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในอนาคต  โดยจดัทาํในรายไตรมาส 
  2.2  วิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการและการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดาํเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดาํเนินการไป 
ตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่แลว้จดัทาํเป็นรายงานในรายไตรมาส เพื่อการรับรู้เป็นการภายใน 
  2.3 ประสานงานและจดัประชุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์และ
ความเป็นไปของโครงการและการดาํเนินงานตามแผนว่า ควรจะมีการแกไ้ขและควรดาํเนินการเพิ่มเติมในเร่ือง
ใดและทบทวนงานท่ีไดท้าํมาแลว้โดยจดัทาํในรูปแบบรายงานประจาํปีและรายงานต่อนายกเทศมนตรีและ 
สภาเทศบาล 
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