




คํานํา 
 

  การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความสําคัญต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครตรังจึงได้นําข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน ศักยภาพของงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเคร่ืองใช้ และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกําหนดโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และกําหนดโครงการจากแผนชุมชน โครงการ
พัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร รวมท้ัง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือกําหนดเป็นยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาที่จะทําให้การบริหารและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
นครตรังที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ เพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพ่ือสามารถดําเนินการให้บรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกจากน้ี
แผนพัฒนาสามปียังมีความเช่ือมโยงกับงบประมาณ เพราะแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ฉบับน้ีจะอํานวยต่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลนครตรัง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษา การเมือง ความมั่นคง
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ สนองเจตนารมณ์
ของทุกฝ่ายที่มุ่งหวังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

 การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความสําคัญต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เทศบาลนครตรังจึงได้นําข้อมูลปัญหา  ความต้องการของประชาชน ศักยภาพของท้องถิ่น  และ
นโยบายของผู้บริหาร  รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดตรัง  เพ่ือกําหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง ชัดเจนที่จะทํา
ให้การบริหารและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครตรังที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนเพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
โครงการพัฒนา เพ่ือสามารถดําเนินการให้บรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกจากน้ีแผนพัฒนาสามปียังมีความ
เช่ือมโยง ใกล้ชิดกับงบประมาณเพราะแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมี
โครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการ  ซึ่งจะมีผลต่อจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา   พันธกิจการพัฒนา และวิสัยทัศน์ที่กําหนด 
 นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 
เทศบาลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย  เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดให้ “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  มลีักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงเวลาสามปีน้ัน ควรมี
สภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 
กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
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 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงคข์องการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี
 1. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะ
ดําเนินการนําไปปฏิบัติเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจนและมีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
 3. เพ่ือแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดทําแผนที่ถอดออกมาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือกําหนดกลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามพันธกิจ ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ และเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพ้ืนที่ 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการจัดทํา ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อม
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา 
ความต้องการของประชาชน โดยให้สํานัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถ่ินในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดําเนินการให้ครบทุก
ชุมชน หมู่บ้านและนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 สํานัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทําแผน ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากสํานัก/กอง/
ส่วนอ่ืน ๆ และนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาส่งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนําเสนอนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่จะต้องประสานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบที่แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ 
เป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้เทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร (4 M) โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน  (Money) – หมายถึง เงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมท้ังมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 คน  (Man) - หมายความรวมท้ังผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความ
หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งเทศบาลจะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่าน้ันมาใช้  รวมท้ัง
ต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้เทศบาลและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง   และอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 วัสดุอุปกรณ์ (Material) - หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีให้มีความทันสมัย  เพ่ือ
รองรับความก้าวหน้าของสังคมส่วนรวมได้อย่างเท่ากันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
 การบริหารจัดการ (Management) – หมายถึง สิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง 

 
2.1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของเทศบาลนครตรัง 

1)  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง 
  เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง  
ได้ถูกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองตรัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 
2478  เทศบาลเมืองตรังได้เปิดดําเนินการคร้ังแรกโดยใช้ที่ทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเป็นสํานักงาน ต้ังอยู่
ถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเที่ยง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น  6.86  ตารางกิโลเมตร  และ
ในปี  พ.ศ. 2484  เทศบาลได้ทําการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิมโดยสร้างเป็น
อาคารไม้ช้ันเดียวแล้วดําเนินการเร่ือยมา จากน้ันในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาล
ออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร  เมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  14.77 ตาราง
กิโลเมตร จากน้ันการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญข้ึนตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงานเทศบาล
เดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสํานักงานให้กว้างขวางข้ึนเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น  จึงได้ทําการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลข้ึนใหม่  โดยขออนุมัติกู้
เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างสํานักงาน
เทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ช้ัน ทรงไทย  ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2521  และได้
ทําพิธีเปิดดําเนินการมาต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังได้รับการประกาศให้เป็น
เทศบาลนครตรัง  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณ์
ของเทศบาลนครตรังเป็นรูปพระอาทิตย์ ทะเล และนางฟ้าถือดวงแก้ว เพราะช่ือของท้องที่ คือ ตรัง 
หมายความว่า  รุ่งอรุณ  และตรังเป็นจังหวัดหน่ึงที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลด้านตะวันตก นางฟ้าถือดวงแก้ว หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 2)  ที่ต้ัง 
 สํานักงานเทศบาลนครตรัง ต้ังอยู่เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 3)  อาณาเขต 
 เทศบาลนครตรังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตําบลทับเที่ยง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะห่าง
จากที่ต้ังจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 
 ทิศเหนือ จด ตําบลนาตาล่วง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  จด ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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 4)  สภาพทางสังคมโดยรวม  เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 62 ชุมชน  ดังน้ี 

1.บ้านหนองยวน 1 22.กะพังสุรินทร์ 2 43.โป๊ะเซ้ง 1 

2.บ้านหนองยวน 2 23.บ้านโพธ์ิ 1 44.โป๊ะเซ้ง 2 

3.บ้านหนองยวน 3 24.บ้านโพธ์ิ 2 45.วังตอ 1 

4.บ้านหนองยวน 4 25.โคกขัน 1 46.วังตอ 2 

5.บางรัก 1 26.โคกขัน 2 47.ท้ายพรุ 

6.บางรัก 2 27.โคกขัน 3 48.หลังสนามกีฬา 

7.บางรัก 3 28.สวนจันทร์ 1 49.วิเศษกุล 1 

8.บางรัก 4 29.สวนจันทร์ 2 50.วิเศษกุล 2 

9.หนองปรือ 30.สวนจันทร์ 3 51.วิเศษกุล 3 

10.ท่ากลาง 1 31.สวนจันทร์ 4 52.วิเศษกุล 4 

11. ท่ากลาง 2 32.หลังควนหาญ 53.ตรอกปลา 1 

12.ท่าจีน 33.ควนขัน 54.ตรอกปลา 2 

13.นํ้าผุด 34.ควนขนุน 55.ตรอกปลา 3 

14.นาตาล่วง 1 35.โคกยูง 56.ย่านการค้า 1 

15.นาตาล่วง 2 36.สรรพากร 57.ย่านการค้า 2 

16.วัดกุฎยาราม 1 37.ศรีตรัง 1 58.ย่านการค้า 3 

17.วัดกุฎยาราม 2 38.ศรีตรัง 2 59.ย่านการค้า 4 

18.วัดกุฎยาราม 3 39.ศรีตรัง 3 60.ต้นสมอ 

19.วัดกุฎยาราม 4 40.ศรีตรัง 4 61.คลองนํ้าเจ็ด 1 

20.วัดกุฎยาราม 5 41.ศรีตรัง 5 62.คลองนํ้าเจ็ด 2 

21.กะพังสุรินทร์ 1  42.ศรีตรัง 6  

(ทีม่า : กองสวัสดิการสังคม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง)  
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5)  การคมนาคม    
(1) ถนน 

 - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวนทั้งหมด     5 สาย 
 - ถนนทางหลวงท้องถิ่น      จํานวนทั้งหมด 244 สาย   
 แบ่งเป็น   
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  120  สาย  ระยะทาง  36,672.90  กิโลเมตร 
   - ถนนลาดยางแอสฟัลท ์    จํานวน  124  สาย  ระยะทาง  55,294.60  กิโลเมตร 

(2) การคมนาคมขนส่งทางบก  
 - สถานีรถไฟ  จํานวน  1  แห่ง 
 - สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร  จํานวน  1  แห่ง 
 - รถโดยสารสองแถว ประจําทางภายในตัวเมือง ซึ่งร่วมดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง และ หจก.ท่ากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีนํ้าเงิน ให้บริการทุกวันไม่มี
วันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
 - รถโดยสารอ่ืน ๆ ได้แก่  ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถตู้ รถแท็กซี่บริการ
ระหว่างอําเภอหรือระหว่างจังหวัด 
 
6)  การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
 - ที่ทําการไปรษณีย์  จํานวน  2  แห่ง 

        ได้แก่  ไปรษณีย์ตรัง และไปรษณีย์ทับเที่ยง    
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง        จํานวน 28 แห่ง  

ได้แก่  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ / รุ่งตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปป้ี เรดิโอ /  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 101 เรดิโอ / Vision Radio / คนย่านตาขาว /  
เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / เมาท์ซี่ ปากดี เรดิโอ / Line FM / ตําหนักจันทร์ 
เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุ่ง / คนรักษ์ถิ่นตรัง / เสียงแห่งธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / 
ตรังซิต้ี เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / คนเพ่ือชีวิต 
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์ จํานวน 10 แห่ง  

ได้แก่   ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / ช่อง 9 / Thai PBS / TNN 24 / Spring NEWS / Farm 
Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิคด์ จํากัด(ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / สถานีโทรทัศน์ตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพิมพ์ จํานวน 13 ฉบับ  

  ได้แก่   มติตรัง / รักษ์ตรัง / ข่าวเสรี / ตรังนิวส์ / กันชน / อันดามันไทม์ / วารสารหอการค้า / 
ตรังแนวหน้า / คนตรัง / อมตะนิวส์ / ข่าวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส์ / ตรังไทม์  
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล ครอบคลุม   80  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล  
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ – เสาร์  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.             
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7)  การไฟฟ้า 
 -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จํานวน  23,694  ครัวเรือน 
 -  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100 % 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรงัที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน  244  สาย 

(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรัง) 
8)  การประปา 

-  ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา จํานวน  15,445  หลังคาเรือน 
 -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  คือ  สํานักงานประปาตรัง 
  -  กําลังผลิตทีใ่ช้งาน      15,840  ลบ.ม. / วัน 

-  ปริมาณนํ้าผลิต   379,793  ลบ.ม. 
-  ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย    370,150  ลบ.ม. 
-  ปริมาณนํ้าจําหน่าย     266,562  ลบ.ม. 

 -  แหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ   แหล่งนํ้าผิวดิน 
 -  แหล่งนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ  แม่นํ้าตรัง  ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง) 
9)  แหล่งน้ํา 
 -  หนองนํ้า/บึง จํานวน  30 แห่ง 
 -  ลําคลอง จํานวน   2 แห่ง 
 -  สระนํ้า จํานวน   2 แห่ง 
 -  บ่อบาดาล จํานวน   7 แห่ง 
 
10)  การระบายน้ํา 
 - ราง / ท่อระบายนํ้า จํานวน  244  แห่ง รวมระยะทาง  91.6  กิโลเมตร 
 - ถนนทีม่ีราง / ท่อระบายนํ้าทั้ง 2 ด้านของถนน จํานวน  244  สาย ระยะทาง  91.6  กโิลเมตร 
 - ถนนทีม่ีราง / ท่อระบายนํ้าด้านเดียว จํานวน   -   สาย ระยะทาง   -   กิโลเมตร 
 - ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายนํ้า จํานวน   -   สาย ระยะทาง   -   กิโลเมตร 

- บริเวณท่ีมีนํ้าท่วมถึง จํานวน  3  ชุมชน คือ  ชุมชนควนขัน  ชุมชนควนขนุน  และชุมชนหลังสนาม
กีฬา 
 - ระยะเฉลีย่ทีนํ้่าท่วมขังนานที่สุด 3 - 5 วัน ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของน้ําท่วมขังเกิดจาก เป็นพ้ืนที่ตํ่า ทําให้ระบายน้ําไม่ทัน 
 - เทศบาลนครตรังได้มีการทําความสะอาดราง / ท่อระบายนํ้า ปีละ  2  ครั้ง 

(ที่มา : สํานักการช่าง สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
11)  การบําบดัน้ําเสีย 
 - วิธีบําบัดน้ําเสียทําโดย เทศบาลนครตรัง 
 - ปริมาณนํ้าเสยี   5,600  ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณนํ้าเสยีที่บําบัดได้   5,300  ลบ.ม./วัน 
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คลอง

- ทางระบ
ปอน)  และแน

ายนํ้าหลักในเ
นวท่อส่งน้ําเสี

เขตเทศบาลน
ย ระบบรวบร

นครตรัง ได้แก
รวมนํ้าเสีย แบ

ก่ คลองนํ้าเจ็
บบท่อระบายนํ้

จ็ด  คลองห้วย
นํ้ารวม 14,700

ยยาง (น้ําที่ผ่า
0 เมตร  

านการบําบัดสู่สู่

- ระบบบําาบัดนํ้าเสียที่ใใช้ คือ ระบบสสระเติมอากาศศ  จํานวน  1  แห่ง  
(ที่มา : งงานบําบัดนํ้าเเสีย  กองสาธธารณสุขและสิสิ่งแวดล้อม  สสําํนักงานเทศบบาลนครตรัง)) 

การพาณิชยกกรรมและการรบริการ  12)  
- ธนาคาร จํานวน 29 แห่ง  
- บริษัท จํานวน    319 แห่ง  
- ห้างหุ้นสส่วนจาํกัด จํานวน    120 แห่ง  
- สถานีบริริการน้ํามัน จํานวน         11 แห่ง  
- ศูนย์การรค้า/ห้างสรรพพสินคา้ จํานวน     3 แห่ง  
- ตลาดสดด จํานวน   2 แห่ง  
- ร้านค้าต่าง ๆ จํานวน    2,178 แห่ง  
- โรงฆ่าสตัตว์ จํานวน   1 แห่ง  
- โรงแรม จํานวน  16 แห่ง  
- ร้านอาหหาร จํานวน       270 แห่ง  
- โรงภาพยยนตร์ จํานวน   1 แห่ง  

 (ทีที่มา : ฝ่ายแผผนที่ภาษีและททะเบียนทรัพยย์สิน กองคลงัง  
และ กองสาธธารณสุขและสสิ่งแวดล้อม สสําํนักงานเทศบบาลนครตรัง)) 

 

13)  ประชากร 
 

บา้าน (ครัวเรือนน) 
ประะชากรชาย (คคน) 
ประะชากรหญิง (คคน) 
รวมมประชากร (คคน)

รายการ ปี 22553 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

22,
28,
32,
61,

ปี 2553 ปี

,684 
,427 
,592 
,019 

ปี 2554 

ป 2554 ปี 2

22,936 
28,225 
32,343 
60,563 

ปี 2555

2555 ปี 25

23,233
28,325
32,140
60,735

ปี 25556 
23,69
28,28
32,25
60,54

ปี 25557 

556 ปี 255

4 24,1
2 28,2
9 32,2

41 60,5

7

บ้าน (ครัวเรื
ประชากรชา
ประชากรหญ
รวมประชาก

131 
292 
299 
591 

รือน)
าย (คน)
ญิง (คน)
กร (คน)
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ในปี 22557  จาํแนกกกลุ่มประชากกรได้ ดังนี้ 
 

ปประชากรวัยแแรงงาน  (16 – 59 ปี) 
ปประชากรวัยสูสงูอายุ  (60 ีปขีึ้นไป) 

ประชชากรหญงิวัยยเจริญพันธุ์  ((15 – 44 ปี) 

 
14)  

1. สังกกัดเทศบาลนคครตรัง 
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรงัง 
     - 
     - 
1.2 สถานศึกษาในสัสังกดัเทศบาลนนครตรัง 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 1 (สังขวิทย)์ 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 2 (วดักะพัพงัสุรินทร์) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 3 (บ้านนาาตาล่วง) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 4 (วดัมัชฌิฌิมภูมิ) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 5 (วดัควนขัน) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 6 (วัดตนัตตยาภิรม) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 7 (วดัประสิทธิชัย) 
     - โโรงเรียนเทศบบาล 8 (อนุบาลลฝันที่เป็นจริง)
 

ประชากรวัวัยเด็ก  (0 – 15 ปี) 

การศึกษา 
สถานศึกษษาในเขตเทศบาาลนครตรัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กกเล็กเทศบาลนนครตรัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กกเล็กวัดควนวิเเศษ 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

รายการ 

ชาย (คน)

ชาย (คคน) 

 (

 

หญิง (คน

7,73
16,74
3,91

-

หหญิง (คน) 

ที่มา : ข้อมลู จากงานทะเบีบียนราษฎร์ สสําํนักงานเทศบบาลนครตรัง)) 

น) รวม (

8 
47 
1 

ระดับบการศึกษา 

ก่ออนวัยเรียน 
ก่ออนวัยเรียน 

อนุบาล - มัมธัยมศึกษาตอนนต้น 
อนุบาล - มธัธยมศึกษาตอนปปลาย 

อนุบาล - ประถมศึกษษา 
อนุบาล - ประถมศึกษษา 
อนุบาล - ประถมศึกษษา 

อนุบาล - มธัธยมศึกษาตอนปปลาย 
อนุบาล –– ประถมศึกษษา 

ออนุบาล 

คน)

7,358 
19,882 
4,948 
14,531 

รวม (คคน) 
15,09
36,62
8,859

- 

 
 

 

ประชากรวยั
ประชากรวยั
ประชากรวยั

เดก็  (0 – 15 ปี)
แรงงาน  (16 – 5
สงูอาย ุ (60 ปีขึน้

96 
29 
9 

 

จํานวน (แหง่) 
 

2 
 
 
8 

59 ปี)
นไป)
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สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จํานวน (แหง่) 
2. สังกดัสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรงั  
เขต 1  
2.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 
2.2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

 
 

อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
3.1 มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง ตรงั 
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนย์ตรัง 

 
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี

2 
 

4. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   - - 
5. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   
5.1 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดตรัง 
5.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอเมืองตรงั 

 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 

6. สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   
6.1 โรงเรียนบญุเหลือเกื้อคง 
6.2 โรงเรียนวฒันาศึกษา 
6.3 โรงเรียนทบัเที่ยงฮ่ัวเฉียว 
6.4 โรงเรียนปญัญาวิทย ์
6.5 โรงเรียนดรโุณทัย 
6.6 โรงเรียนพรศิริกุล 
6.7 โรงเรียนตรงัคริสเตียนศึกษา 
6.8 โรงเรียนมธัยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 

 
 

อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 

ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 

15)  การท่องเท่ียว นนัทนาการ และศาสนา 
 - สวนสาธารณะ  จํานวน  5  แห่ง   
   ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง)  
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์  สวนสาธารณะสังขวิทย์  
สวนสาธารณะทับเที่ยง 
 - สนามกีฬา   จํานวน  2  แห่ง    
   ได้แก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 
 - สวนสขุภาพ   จํานวน   3  แห่ง 
   ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 
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 - วัด   จํานวน  9  แห่ง  ได้แก่  
  (1) วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวงช้ันตรี เดิมช่ือวัดกะพัง ต้ังอยู่ที่บ้านกะพัง เลขที่ 28 ถนนเวียน

กะพัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองน้ําเจ็ด ต้ังอยู่ที่บ้านคลองนํ้าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ตําบลทับเที่ยง อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ต้ังอยู่ที่บ้านควนขัน เลขที่ 8 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ  ต้ังอยู่ที่บ้านทับเที่ยงเลขท่ี 156 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัด
ตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมช่ือวัด ต้นตอ ต้ังอยู่ที่บ้านท่ากลาง เลขท่ี 156 ถนนท่ากลาง ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ต้ังอยู่ที่บ้านสวนจันทน์ เลขที่ 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน์ ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 ( 8 )  วั ดประสิทธิ ชัย เดิมช่ือ วั ดปอร์น หรือเรียกอีกช่ือว่ า วั ดท่ าจีน ต้ั งอยู่ที่ บ้ านท่ ากลาง   
เลขที่ 300 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9) วัดมัชฌิมภูมิ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าเขา หรือ วัดหนองยวน” ต้ังอยู่ที่ บ้านหนองยวน  
เลขที่ 86 ถนนหนองยวน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จํานวน  1  แห่ง  ได้แก่  มัสยิดมะดีนะห์ตุลอิสลาม ถนนกันตัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง  

- โบสถ์คริสต์ จํานวน  1  แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรตรัง 24 ถนนห้วยยอด ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

- ศาลเจ้า จํานวน  10  แห่ง ได้แก่ 
(1)  ศาลเจ้าท้ามกงเย่ีย  (6)  ศาลเจ้าเปากง  
(2)  ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย  (7)  ศาลเจ้าโป๊ะเซ้ง  
(3)  ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  (8)  ศาลเจ้าพ่อเสือ 
(4)  ศาลเจ้าพ่อไต่เช่ียฮุดโจ้ว  (9)  ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง 
(5)  ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจ้าฮงสั้นซี ้ 

 (ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนย์ขอ้มูลกลางทางวัฒนธรรม) 
16) การสาธารณสขุ / สถานบริการสาธารณสุข 

(1) ภาครัฐ 
 (1 .1)  โรงพยาบาลศูนย์  ( โรงพยาบาลตรัง )  จํานวน  1 แห่ง   ต้ั งอ ยู่บริ เวณ  ถ .โคกขัน  
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
 (1.2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรงั  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
          - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเที่ยง  อ.เมอืง จ.ตรัง 
             - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
              - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.ท่ากลาง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมอืง จ.ตรัง 
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(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
              - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ต้ังอยู่บริเวณ  ถ.พัทลุง  ต.ทบัเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
             - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.โคกขัน ต.ทับเทีย่ง อ.เมือง จ.ตรัง   
             - โรงพยาบาลราชดําเนิน  ต้ังอยู่บริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 298 คน (ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม 2557) 
 

2.2 ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 
1)  อัตรากําลัง 
 

ประเภท จํานวน (คน) 
เทศบาลนครตรัง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 249 273 
ลูกจ้างประจํา 80 8 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 191 86 
พนักงานจ้างทั่วไป 471 37 

  (ทีม่า : สํานักปลัด  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (1) รถยนต์ดับเพลิง จํานวน   8 คัน 
 (2) รถยนต์บรรทุกนํ้า   จํานวน      6   คัน   
 (3) เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 4 เคร่ือง 
 (4) รถบันไดเลื่อน/รถกระเช้า จํานวน  1 คัน   
 (5) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต    จํานวน  2 คัน 
 (6) รถยนต์กระบะตรวจการณ์    จํานวน 2 คัน 
 (7) เรือท้องแบน จํานวน 4 ลํา 
 (8) ชุดป้องกันไฟพร้อมเครื่องช่วยหายใจ    จํานวน 10 ชุด 
 (9) ชุดป้องกันสารเคมีพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ    จํานวน     2  ชุด 
 (10) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    
     (10.1) พนักงานเทศบาล  จํานวน 19 คน 
     (10.2) ลูกจ้างประจํา  จํานวน 12 คน 
 (10.3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 คน 
 (10.4) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 14 คน 
 (11) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 536 คน 
 (12) ความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมา จํานวน 5 ครั้ง 
 (13) การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จํานวน 5 ครั้ง 
 (14) การฝึกซอ้มเตรียมความพร้อมในรอบปีที่ผ่านมา  จํานวน 4 ครั้ง 
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 (15) วิทยุสื่อสาร        
 (15.1) ชนิดประจํารถ จํานวน 18 เคร่ือง 
 (15.2) ชนิดประจําตัวพนักงาน จํานวน 24 เคร่ือง 

(ที่มา :  สํานักปลัด  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
3)  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 (1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
 (2) ปริมาณขยะมูลฝอย   จํานวน 130 ตัน / วัน 
 (3) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  
 (3.1) รถบรรทกุขยะอัดท้าย จํานวน   10   คัน  
 (3.2) รถบรรทกุขยะเทท้ายด้ัม จํานวน     8   คัน 
 (3.3) รถบรรทกุขยะคอนเทนเนอร์   จํานวน     1   คัน 
 (3.4) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จํานวน     1   คัน 
 (3.5) รถตักล้อยาง จํานวน     1   คัน 
 (4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน     6   คัน 
 (5) ถังรองรับขยะมูลฝอย  จํานวน 600 ใบ 
 (6) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ จํานวน 85 ตัน / วัน 
 (7) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดได้ จํานวน 110 ตัน / วัน 
 (8) กําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบขยะ 
 (9) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน 206 คน 
 (10) มทีี่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน  119  ไร่ ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง  3.5  กิโลเมตร 
 (11) มทีี่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ไปแลว้ จํานวน 70 ไร่ 
 (12) คงเหลือที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 30 ไร่ คาดว่าจะสามารถใช้ในการกําจัดขยะได้อีก 4 
ปี 
 (13) ที่ดินสํารองที่เตรียมไว้สําหรับกําจัดขยะ จํานวน - แห่ง 
 (14) มรีถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 คัน 
 (15) มสีถานทีเ่ก็บสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 แห่ง 
 (16) มถีังเก็บรวมทิ้ง จํานวน 5 ถัง 

  (ที่มา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
  (17) การเก็บคา่ธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบ่งตามประเภท ดังน้ี 
        - บ้านอยู่อาศัย จํานวน 8 บาท / เดือน 
        - บ้านทาํการค้า จํานวน      12 บาท / เดือน 
        - หน่วยงานราชการ / เอกชน จํานวน    150 บาท / เดือน 
        - ป๊ัมนํ้ามัน / ธนาคาร จํานวน      32 บาท / เดือน 
        - โรงแรม จํานวน  1,500 บาท / เดือน 
        - ห้างใหญ ่ จํานวน   10,000 บาท / เดือน 

 (ที่มา : กองคลัง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
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4)  โครงสรา้งเทศบาลนครตรัง 
 

 

 1. ฝ่ายอํานวยการ 
    -งานการเจ้าหน้าท่ี 
    -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    -งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
 2. ฝ่ายปกครอง 
 -งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
 -งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
 -งานรักษาความสงบ 
 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 
   -งานเลขานุการผู้บริหาร 
   -งานรัฐพิธี 
   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป  8) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป 8) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

สํานักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 9) 

1. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
 -งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
 -งานจัดทํางบประมาณ 

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชากา
 -งานบริการและเผยแพร่ 
วิชาการและงานบริการ 
ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
-งานระบบสารสนเทศ 
3. งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
งานเลขานุการผู้บริหาร/ 
งานรัฐพิธี 
4. ฝ่ายนิติการ 
  -งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ 
 งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่        
 เร่ืองงบประมาณประจําปี 
และงานนิติกรรมสัญญา 
 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 -งานการเงินและบัญชี 
 และงานระเบียบการคลัง
 -งานสถิติการคลัง 
2.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 -งานการซื้อการจ้าง 
และงานการซ่อมบํารุง
และบํารุงรักษา 
  -งานการจัดทําทะเบียน 
พัสดุ 
3. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
  -งานผลประโยชน์และ 
กิจการพาณิชย์ 
4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  -งานแผนท่ีภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  - งานธุรการ 

1.ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง อาคารและผัง
เมือง 
1.1 ฝ่ายควบคุมการ
ก่อสร้าง 
 -งานวิศวกรรม 
 -งานสถาปัตยกรรม 
1.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร 
และผังเมือง 
  -งานควบคุมอาคาร 
  -งานผังเมือง 
2. ส่วนการโยธา 
2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค 
   -งานสาธารณูปโภค 
   -งานสวนสาธารณะ 
   -งานจัดสถานท่ีและ  
การไฟฟ้า 

2.2 ฝ่ายศูนย์เคร่ือง 
จักรกล และระบบ
จราจร 
   -งานวิศวกรรม
ออกแบบจราจร 
   -งานศูนย์
เคร่ืองจักรกล 
2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
   -งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
   -งานควบคุมและ
ตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
3. งานธุรการ 

ก องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(นักบริหารงานสาธารณสุข  8) 

 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  -งานสุขาภิบาลอนามัย 
 ส่ิงแวดล้อม 
  -งานแผนงานสาธารณสุข 
  -งานรักษาความสะอาด 
  -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
ฃ -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
  -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3

 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   -งานสัตวแพทย์ 
   -งานบริการการแพทย์ 
   -งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
   -งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -งานป้องกันและควบคุมโรค 
 3.งานธุรการ 
 4.งานการเงินและบัญชี 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
   -งานแผนและโครงการ 
   -งานระบบสารสนเทศ 
   -งานงบประมาณ 
   -งานธุรการ 
 2. ส่วนบริหารการศึกษา 
 2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    -งานการเจ้าหน้าท่ี 
    -งานวางแผนบุคคลและ    

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
   -งานสังคมสงเคราะห์ 
   -งานสวัสดิการเด็กและ 
  เยาวชน 
 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
   -งานพัฒนาชุมชน 
   -งานชุมชนเมือง 
 3. งานธุรการ 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

งานสถานธนานุบาล 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 7) 

 ทะเบียนประวัติ 
 2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน 

 -งานการศึกษาปฐมวัย 
   -งานโรงเรียน 

 -งานกิจการนักเรียน 
 2.3 ฝ่ายวิชาการ 
     -งานส่งเสริมคุณภาพ 
 และมาตรฐาน 

-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
   -งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์   
 และเครือข่ายทางการศึกษา 
 3.2  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ 
 เยาวชน 
  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -งานกีฬาและนันทนาการ 
 3.3 ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
 ศิลปะและวัฒนธรรม 
    -งานกิจการศาสนา 
    -งานส่งเสริมประเพณี 
  ศิลปะ วัฒนธรรม 
 4. โรงเรียน 
     - ฝ่ายวิชาการ 
     - ฝ่ายบริหาร 
     - ฝ่ายปกครอง 
     - ฝ่ายบริการ 

หน่วยศึกษานิเทศก ์ 5. 



 
 
 

 

โครงสร้างสาํนักปลัดเทศบาล 

 

 

 

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝ่ายอํานวยการ 
 

    - งานการเจ้าหน้าที่ 
    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    - งานควบคุมเทศพาณิชย์ 

ฝ่ายปกครอง 
 

 - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานรักษาความสงบ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

  - งานธุรการ/งานสารบรรณ 
  - งานเลขานุการผู้บริหาร 
  - งานรัฐพิธี 
  - งานกิจการสภาเทศบาล 
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โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
- 

 - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานจัดทํางบประมาณ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 

     -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการและ
      งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
   -  งานระบบสารสนเทศ  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

  - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
    งานเลขานกุารผู้บริหาร/ 
  งานรัฐพิธี 

ฝ่ายนิติการ 
 

   -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ 
     งานตราเทศบัญญัติที่มใิช่    
     เรื่องงบประมาณประจําปี 
    และงานนิติกรรมสญัญา 
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โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 

  - งานการเงินและบัญชี 
    
  - 

และงานระเบียบการคลัง 
งานสถิติการคลัง 

 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
     
    - งานการซื้อการจ้าง  
      และงานการซ่อมบํารุง 
      และบํารุงรักษา 
    - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
     
 - งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
- งานผลประโยชน์และ   
  กิจการพาณิชย์ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    
     - งานธุรการ 
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โครงสร้างสาํนักการช่าง 

 

 

ผู้อํานวยการสาํนักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  9) 

  ส่วนควบคมุการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
   
    1. ฝ่ายควบคุมการก่อสรา้ง 
         -  งานวิศวกรรม 
         -  งานสถาปัตยกรรม 
    2. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 

งานควบคุมอาคาร 

ส่วนการโยธา 
    
  1. ฝ่ายสาธารณูปโภค 

งานธุรการ 

          -  งานสาธารณูปโภค 
          -  งานสวนสาธารณะ 
          -  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
    2. ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
          - งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 
          - งานศูนย์เครื่องจักรกล 
    3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
          - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          - 

 
งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย    

งานผังเมือง 
         -  
         -  
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

ผู้อํานวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ฝ่ายบริการสาธารณสขุ 
 

    - งานสัตวแพทย์ 
    - งานบริการการแพทย์ 
    - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานป้องกันและควบคมุโรค 

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 

    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - งานแผนงานสาธารณสุข 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - 
  - 
  - 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 

งานการเงินและบญัช ี
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โครงสร้างสาํนักการศึกษา 

 

ส่วนบริหารการศึกษา 
 

 1. ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ 
     - งานการเจ้าหน้าที่ 
     - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
 2. ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
     - งานการศึกษาปฐมวัย 
   - งานโรงเรียน 
   - งานกิจการนักเรียน 

 3. ฝ่ายวิชาการ 
   - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 

    - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       ทางการศึกษา 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม 

 1. ฝ่ายการศกึษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

     -  งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
       - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
     -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 

         และเครือข่ายทางการศึกษา 
 2. ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
     - งานกีฬาและนันทนาการ 

 3. ฝ่ายการสง่เสริมศาสนา 
     ศิลปะและวัฒนธรรม 
     - งานกิจการศาสนา 
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 

   - งานแผนและโครงการ 
   - 
   - 
   - 

งานระบบสารสนเทศ 
งานงบประมาณ 
งานธุรการ 

 

ผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

โรงเรียน 
 
 - ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 - ฝ่ายบริหาร 
 - ฝ่ายปกครอง 
 - 
 

ฝ่ายบริการ 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

       -   งานพัฒนาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

งานธุรการ 

 

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

    -  
    -  
  

งานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 21 
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งานตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 
สํานักการศึกษา 
-  จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2546 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 
-  ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
-  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 สํานักการช่าง 
 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
 -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
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 กองคลัง 
 -  การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทําแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
 -  บริการประทับใจด้วยรอยย้ิมและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา 
 -  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงิน
อย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
เช่ือถือได้ 
 -  ใช้ระบบ  GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 สํานักปลัดเทศบาล 

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  การอํานวยความสะดวก   สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
-  การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 
-  การพัฒนาคณุภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 
-  การเสริมสรา้งสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
-  อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนที่ของอาคารสํานักงาน 
-  การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  การจัดทํางบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสัง่การ และมีประสิทธิภาพ 
-  การจัดการด้านกฎหมายเพ่ือดําเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 
-  การเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
-  การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีข้อมลูที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์ 
-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพ่ือให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
-  จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผูด้้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างย่ังยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังน้ี 
(1)  บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
(2)  บริการด้านการป้องกันโรค 
(3)  บริการด้านการรักษาพยาบาลท่ัวไป 
(4)  บริการฟ้ืนฟูสภาพ 
(5)  บริการด้านทันตกรรมพ้ืนฐาน 
(6)  บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ 

 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นําทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 
 -  สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  รักษา ส่งเสริม  ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือต่อการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย่างย่ังยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง)  
(Local Agenda 21) 
 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ
พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะที่ดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย 
 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
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 กองสวัสดิการสังคม 
1. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. การดําเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สําหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเป็นทีม” 
 
2.3 สรปุประเด็นปัญหาจากโครงการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 เทศบาลนครตรังดําเนินการจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมเวทีประชาคม
ท้องถ่ิน) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องรัษฎา โรงแรมตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาล ซึ่งนําไปสู่
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีและใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือมุ่งไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ 5 ด้าน ดังน้ี 
 

 (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการจราจร 
  1. ชุมชนกะพังสุรินทร์ 2 บริเวณถนนเวียนกะพัง ซอย 2,3,4 มีความต้องการคูระบายนํ้า 
เน่ืองจากเวลาฝนตกหนัก นํ้าฝนจะไหลเข้าบ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาก 
  2. ชุมชนโคกขัน บริเวณถนนโคกขันทางลงจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ไปทางอนุสาวรีย์ฯ 
นํ้าไหลไม่ทันล้นเข้าบ้านเรือนประชาชน 
  3. ชุมชนควนขนุน พ้ืนผิวถนนต้ังแต่ 4 แยกควนขนุนจนถึงถนนควนขนุน ซอย 4 ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร ผิวการทางจราจรตํ่าและพ้ืนผิวถนนบางแห่งเป็นหลุม ในหน้าฝนมีนํ้าขังเวลารถแล่นนํ้า
กระเด็นเข้าหน้าบ้าน และช่วงหน้าแล้งฝุ่นฟุ้งตลบเข้าบ้านเรือนประชาชนเวลามีรถแล่น 
  4. ปัญหาด้านการจราจร เช่น รถติด,เคร่ืองหมายบอกทางควรมี 2 ภาษา,เคร่ืองหมายจราจร 
  5. ควรมีกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครตรัง 
  6. ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนยังมีไม่เพียงพอ 
  7. ให้มีกระจกโค้ง ตรงทางแยกในซอย 
  8. ให้มีสัญญาณไฟข้ามถนนหน้าสนามกีฬาตรัง 
  9. อยากให้มีห้องนํ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น เพราะคนเดินทางไม่มีห้องนํ้า 
  10. ห้องนํ้าในสวนสาธารณะ ควรให้เอกชนประมูลเพ่ือเข้ามาดูแลรักษาความสะอาด 
  11. ผู้ค้าขาย ต้ังร้านย่ืนมาบนฟุตบาทมากทําให้ทางเท้าพ้ืนที่น้อยลง 
  12. แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล บางคนต้ังของออกมาทําให้ทางเท้าแคบ เดินสวนกันไม่ได้ 
 

 (2) ด้านการศกึษา 
  1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชน ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป 
  2. จัดอบรมคุณธรรมให้กับเด็ก (เสาร-์อาทิตย์) หรือ ช่วงปิดเทอม เข้าวัดฟังธรรม/ทํากิจตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ 
  3. ควรจัดให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เร่ือง สื่อลามก สือ่ออนไลน์ 
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  4. ปัญหาเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือ 
  5. ควรจัดให้มกีารสอนเสริมวิชาศิลปวัฒนธรรมต้ังแต่เด็ก เช่น รําไทย ศลิปะป้องกันตัว เราจะ
ได้ประโยชน์จากการสอนพ้ืนฐานต้ังแต่เด็กเลย 
  6. ควรจัดให้มลีานสอนศิลป์ในแขนงต่างๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ทุกสปัดาห์ หรือ ทกุเดือน
ให้เป็นประจํา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านไว้ 
  7. ควรจัดให้มกีจิกรรม ที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 

 (3) ด้านสาธารณสขุ 
  1. ปัญหาด้านมลพิษ เช่น กลิ่นเหม็นจากขยะ,กลิ่นเหม็นจากนํ้าเสีย,ยุง,โรคระบาด,หนู,แมลง
สาป 
  2. ให้มีการแยกประเภทขยะโดยจัดให้มีถังขยะ 
  3. มีการกําหนดเวลาในการนําขยะมาทิ้งให้ตรงกันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บ 
  4. จัดให้มีธนาคารขยะในชุมชน 
  5. จัดอบรมให้คนในชุมชนมคีวามรู้ใน นําสิง่ของเหลือใช้จากครัวเรือนกลับมาใช้ใหม ่
  6. ร่วมกันจัด (BIG CLEANNIG DAY) เดือนละ 1 ครั้ง 
  7. ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งมีจาํนวนมากและไม่มีการแยกขยะ และถังขยะยังมีไม่เพียงพอ 
  8. ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยง สุนัข – แมว 
 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ 
  1. ปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่าย กรณีมีการจัดงานต่างๆ ในชุมชนคณะกรรมการต้อง 
ทดรองจ่ายไปก่อน 
  2. ปัญหาการคอรัปช่ัน 
  3. ปัญหากฎหมายไม่เข้มแข็ง 
 
 (5) ด้านสวัสดิการสังคม 
  1. จัดให้มีลานกีฬาชุมชน/ออกกําลังกาย 
  2. ปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
  3. ปัญหาชุมชนแออัด 
  4. ปัญหาความยากจน รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ 
  5. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของคนในครอบครัว 
  6. ปัญหาเด็กเร่ร่อน 
  7. ปัญหาผู้สูงอายุ/คนพิการและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแล 
  8. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชุมชน เช่น การโจรกรรม ปัญหาอาชญากรรม 
  9. ปัญหาหน้ีสนินอกระบบ 
  10. ปัญหาเด็กตกงาน/ว่างงาน 
  11. ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาในชุมชน 
  12. ควรสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยอย่างเอ้ืออาทร 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 
 

3.1 สรปุสถานการณพ์ัฒนาด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของเทศบาลนครตรัง 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล

ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลนครตรัง อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคําถามว่า 
“ปัจจุบันท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต
ต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (S - Strength) จุดอ่อน (W - 
Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O - Opportunity) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเคร่ืองมือ 

  ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การกํากับดูแล  เป็นต้น 
- ด้านระเบียบ กฎหมาย 
- ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
- ด้านงบประมาณ รวมท้ังความช่วยเหลือต่าง ๆ 
- ด้านระบบฐานข้อมูล 
- ด้านการประสานงาน / การอํานวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
- ด้านทรัพยากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) 
การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
- ด้านสังคม 
- ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
- ด้านเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มี
การเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
 



 
29 

 
 
 

SWOT  Analysis  -  ปจัจัยภายในองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness) 

1. คน   1. ผู้บริหารมีความตั้งใจมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมทุกด้าน 
3. มีจํานวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม 
การสัมมนา การศึกษาดูงาน  

1. การบริหารบุคลากรยังไม่เหมาะสม เช่น การทํางานไม่ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง และการกระจายงานไม่ทั่วถึง 
2. บุคลากรขาดความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ 
3. การขาดความต่อเนื่องในการทํางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร
ในการโอน / ย้าย 
4. บุคลากรบางคนทํางานไม่เต็มศักยภาพ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน 
5. ขาดการประสานงานและการทํางานเป็นทีม 

 
 
 
 

2. เงิน  
 

1. ฐานะการคลังมั่นคง ไม่มีภาระหนีส้ิน  
2. มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและมีเงินในการ
พัฒนาบริการสาธารณะของเทศบาล 
3. การบริหารงบประมาณมีความเป็นอิสระและสภาพคล่องสูง 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความล่าช้า ทําให้ประชาชนเสียโอกาส 
2. สัดส่วนเงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรเป็นสัดส่วนที่
แตกต่างกนั ทําให้ขาดเอกภาพในการบริหารเงินงบประมาณ 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการพัฒนาชุมชนไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนือ่งจากไม่ก่อให้เกิดการต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยไม่ประหยัด ไม่มีการตรวจสอบความ
คุ้มค่า 
5. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
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SWOT  Analysis  -  ปจัจัยภายในองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness) 

3. วัสดุ
อุปกรณ์  
 

1. มวีัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. มวีัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานมีความพร้อมและเพียงพอ 

1. ขาดการดูแลและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครือ่งมือเครื่องใช้เท่าที่ควร  
2. การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน และการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชํารุดมีความล่าช้า 
3. ไม่มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์และเครือ่งมือเครื่องใช้ 
4. การกํากับควบคุมในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4. วิธี
ปฏิบัติ 
งานหรือ
การ 
บริหาร
จัดการ 
 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มกีารประชุมผู้บริหารอย่างสม่าํเสมอ ทําให้สามารถติดตามงานได้ 
3. มีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นําเสนอปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลได้อย่างสะดวก  
เช่น เว็บไซต์ และ facebook 
4. การบริหารงานเน้นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
5. มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถอํานวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

1. ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การจัดโครงการกิจกรรมขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน 
3. การบริหารงานไม่ยึดหลักตามสายการบังคับบัญชา ไม่มีเอกภาพในการบริหารงาน 
4. การทํางานบางอย่าง/บางโครงการ/กิจกรรมจัดในลักษณะรีบเร่งขาดการ
วางแผนและความรอบคอบไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด 
5. ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน 
6. ขาดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (การจัดเก็บประวัติและสืบค้นข้อมูล) 
ระบบงานสารบรรณโรงเรยีน 
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SWOT  Analysis  -  ปจัจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) 

1. นโยบาย/
การเมือง  

1. ม ีพ.ร.บ. / ระเบียบ / กฎหมาย รองรบัการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 
2. รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น 
4. การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้
เทศบาลสามารถดูแลประชาชนตามนโยบายได้อย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงและมีกลุ่มสนใจทาง
การเมืองเข้มแข็ง 

1. นโยบายประชานิยมของรัฐบาลทําให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน และ
หวังพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอยา่งเดียว 
2. สถานการณ์การเมืองในระดับประเทศส่งผลต่อการดําเนินงานของท้องถิ่น 
3. การจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า เทศบาลจะได้รับเงินในช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ ทําให้ประชาชนเสียโอกาส 
4. การกระจายอํานาจโดยเฉพาะด้านการคลังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทางการเมือง 

2. ภาวะ  
เศรษฐกิจ  

1. ค่านยิมทางด้านเศรษฐกิจที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย 
3. จังหวัดตรงัมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจในจังหวัดตรัง เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก งานขนมเค้ก  
งานหมูย่าง งานวิวาห์ใต้สมุทร ฯลฯ 
4. เศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยภาพรวมดี ประชาชนมีกําลังซื้อสูง มี
รายได้เพียงพอในการครองชีพ 
5. การขยายตัวของห้างร้านจากต่างประเทศมาลงทุนในเขต
เทศบาลเพิ่มขึ้น ทําให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมี
งานทํามากขึ้น 

1. การส่งเสรมิการนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมี
น้อย 
2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลตกต่ํา 
โดยเฉพาะยางพารา ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 
3. การส่งเสรมิด้านการตลาดมีน้อย เชน่ การหาตลาดรองรับสินค้าของท้องถิ่น 
4. การประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
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SWOT  Analysis  -  ปจัจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) 

3. สภาพ
สังคม  
ความเชื่อ 
วัฒนธรรม 

1. ผู้นํา/องค์กร/แกนนํามีความเข้มแข็ง 
2. สภาพสังคมในชุมชนอยูอ่ย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกือ้กูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ง่ายต่อการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
3. มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ดี
งามที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นที่หลากหลาย สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และส่งเสริมได้ทุกประเพณี 
4. ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยู่รว่มกันได้อย่างมีความสุข 
5. ประชาชนตื่นตัวทางด้านการศึกษา 

1. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การท้องก่อนวยัอัน
ควร การขับรถซิ่ง การติดยาเสพติด ฯลฯ  
2. วิถีสังคมเมือง ทําให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวทําให้
ความสัมพันธ์ชุมชนลดลง 
3. สังคมยังขาดความตระหนักในการเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่สูงค่า ขาดความ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมของท้องถิ่น 
4. การยอมรบัเอาวัฒนธรรมของสากลมาส่งเสริมในท้องถิ่นมีมากขึ้นในขณะที่
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อวฒันธรรมท้องถิ่นจังหวัดตรังน้อยเกินไป 
5. วัฒนธรรมไทยที่มีความยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วย มีความอ่อนแอในเรื่อง
ระเบียบวินัย ความตรงตอ่เวลา และการรักษากฎระเบียบ 
6. การส่งเสรมิการเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังมีน้อย
โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เชน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
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SWOT  Analysis  -  ปจัจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) 

4. เทคโนโลยี 
 

1. การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้สามารถทํางานได้ง่าย 
คล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําใหป้ระชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของเทศบาลนครตรัง และทราบการประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมได้สะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
3. ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทําให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
รวดเรว็ และเข้าถึงคนจํานวนมาก เชน่ การแชร์ข้อมูลผ่านทาง Social 
Network 
4. เทคโนโลยีทําให้ทุกคนมีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้ได้
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกัน เช่น การสืบค้นข้อมูลด้วย 
google 
 
 
 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและใช้
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชนมาก
ขึ้น เนื่องจากเยาวชนบางส่วนขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 การดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สรปุได้ดังน้ี 
 เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2557 เมื่อ วันที่ 
2 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด จําแนกตามยุทธศาสตร์ รวม 164 โครงการ โดยมี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์
ตามแผนการดําเนนิงาน การเบิกจ่าย 
จํานวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพือ่พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 48 85,813,000 40 69,312,064
2. การอนามยัและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 14 34,228,855 13 30,839,685
3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

10 9,844,000 7 2,558,636

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

9 31,779,100 4 2,750,606

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 12 3,770,000 10 1,470,753
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 13,400,000 9 12,695,549

7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 43 62,884,600 23 10,194,023
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน 19 8,885,200 15 3,967,429

รวม 164 250,604,755 121 133,788,745
 

 เทศบาลนครตรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 164 โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้เป็น
เงิน 250,604,755 บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จํานวน 121 โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน 
133,788,745 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 53.39 
 ทั้งนี้ มีการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 121 โครงการ ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ (ขอกันเงิน) จํานวน 22 
โครงการและไม่ได้ดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ จํานวน 21 โครงการ ซึ่งคิดร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
เท่ากับร้อยละ 73.78 
 
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 
 เทศบาลนครตรังดําเนินการสรุปผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ของเทศบาลนครตรัง ในภาพรวม โดยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณ Taro Yamane กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
169 
231 

 
42.25 
57.75 

รวม 400 100 
1.2 อายุ  

ตํ่ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

 
20 
65 
71 
93 
78 
73 

 
5.00 
16.25 
17.75 
23.25 
19.50 
18.25 

รวม 400 100 
1.3 การศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

 
88 
96 
75 
123 
13 
5 

 
22.00 
24.00 
18.75 
30.75 
3.25 
1.25 

รวม 400 100 
1.4 อาชีพหลัก  

รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

 
33 
45 
145 
83 
24 
36 
34 

 
8.25 
11.25 
36.25 
20.75 
6.00 
9.00 
8.50 

รวม 400 100 
 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ ดังน้ี 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
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สําหรับเกณฑ์ค่าคะแนน มีดังน้ี 
  0.00 – 1.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
  1.01 – 2.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  2.01 – 3.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  3..01 – 4.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  4.01 – 5.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
 2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean: 
ความพึงพอใจ 

) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.65 มาก 

2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.56 มาก 

3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.51 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.47 มาก 

5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.39 มาก 

6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.45 มาก 

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.43 มาก 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.36 มาก 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.42 มาก 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 9 ประเด็น เท่ากับ 3.47 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

 2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean: 
ความพึงพอใจ 

) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร การบริการเต็นท์ การเขียนคําร้องต่าง ๆ การบริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ฯลฯ 
 

3.80 มาก 

2 การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
ชําระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การ
ให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศ
พาณิชย์ ฯลฯ 
 

3.63 มาก 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean: 
ความพึงพอใจ 

) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 

3.61 มาก 

4 การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง 
ดั ด แปล ง  รื้ อ ถ อน  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย  ใ ช้ / เ ปลี่ ย นก า ร ใ ช้ อ าค า ร 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า 
การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  การดูแลรักษาและปรับปรุ ง
ภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

3.48 มาก 

5 การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้อง ถ่ิน  เ ช่น 
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ 
 

3.68 มาก 

6 การบริการด้านสวัสดิการสังคม  เ ช่น สวัสดิการแก่ผู้สู งอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือ
การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การ
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

3.79 มาก 

7 การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ การแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบ
การขายสินค้า ฯลฯ 
 

3.41 มาก 

8 การให้บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 
 

3.61 มาก 

9 ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม 
ฯลฯ 

 
3.52 

 
มาก 

9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3.46 มาก 

9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวที
ประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็น การเปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ 

3.52 มาก 

9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

3.42 มาก 

 
ค่าเฉลี่ยการบริการสาธารณะในภาพรวมทั้ง 9 บริการสาธารณะ มีค่าเท่ากับ 3.57 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
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 2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร ์
ค่าเฉลี่ย 

(Mean: 
ความพึงพอใจ 

) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีโครงการ
สําคัญ เช่น โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ / โครงการความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง / โครงการสื่อสัมพันธ์
ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง / โครงการจัดงานวันรัฐ
พิธีและวันสําคัญต่าง ๆ / โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน / โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน / โครงการพัฒนา
กีฬามวยเทศบาลนครตรัง / โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ / โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ / โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
สตรี ผู้นําองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ / โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ อสม. ฯลฯ 
 

3.81 มาก 

2 ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ มีโครงการ
สําคัญ เช่น 
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง / โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / โครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว / โครงการ
โรงพยาบาลหม่ืนเตียง ฯลฯ 

3.71 มาก 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว มีโครงการสําคัญ เช่น โครงการสร้าง
จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา / โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม / โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาล
นครตรัง / โครงการจัดการแข่งขันและประกวดมหกรรมสัตว์เลี้ยง / โครงการ
จัดงานวันกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
 

3.57 มาก 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้
มาตรฐาน มีโครงการสําคัญ เช่น โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา / 
ทางเท้า / ปรับปรุงผิวจราจรและรางระบายน้ําบริเวณถนนต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลนครตรัง / โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า / โครงการขยายเขตการจ่าย
น้ําประปา / โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ 
 

3.47 มาก 

5 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีโครงการสําคัญ เช่น 
โครงการแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง / โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ตรัง / โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
เทศบาล / โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครตรัง / 
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

3.44 มาก 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์
ค่าเฉลี่ย 

(Mean: 
ความพึงพอใจ 

) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6 ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีโครงการสําคัญ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ / โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน /งานประเพณีลอย
กระทง / ลากพระ / สงกรานต์ / โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ฯลฯ 
 

3.74 มาก 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร มีโครงการสําคัญ เช่น 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร / โครงการปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือ
เครื่องใช้สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
 

3.45 มาก 

8 ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน มีโครงการสําคัญ เช่น โครงการ
สงเคราะห์ผู้ ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส / โครงการจัดประชุม เสวนาย่อย
ประชาชนพบผู้บริหาร / โครงการอบรมเพ่ือต่อต้านยาเสพติดสี่มุมเมือง / 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ / โครงการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ฯลฯ 
 

3.61 มาก 

 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 3.60 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) จะต้องกําหนดโครงการจากแผนชุมชน 
โครงการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้ง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาเป็นแนวทางการจัดทําให้
สอดคล้องเช่ือมโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ตามลําดับ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 

“การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาต่อเน่ือง  สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข” 

วิสัยทัศน ์

 
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 4. 

5. 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สู่เมืองแห่งความสุข 

พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

1. 

พันธกิจ 

2. 
3. 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  
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1. นครตรังเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมคีุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น 
3. นครตรังเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างย่ังยืน ประชาชนให้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
4. นครตรังเป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ 

5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค ์

 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน  5. 

6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1. 

2. 
3. 
4. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

แนวทางการพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
1.4 ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี  
2.2 สนับสนุน ส่งเสริม สวัสดิการทางสังคม และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.5 พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
4.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 รณรงค์ สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียแบบครบวงจร  
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 
6.2 พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
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วิสัยทัศน ์ “เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมเชิงคุณภาพ 

สืบสานภูมิปัญญา  สู่การพัฒนาสังคมเป็นสุขอย่างย่ังยืน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 

 
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557 – 2560 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2559 - 2561) 

 

วิสัยทัศน ์   “ตรังเมืองแห่งความสุข” 
 

พันธกิจ 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ให้มีความมั่งคั่งและ
ย่ังยืน 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์รวม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณแ์ละมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณา

การ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถ

ขององค์กรและประชาชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) 
   ที่มั่นคงและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนท่ี 
  และมีความย่ังยืนในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่ม่ันคงและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1) รายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ ์1) การพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2) ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึน้ 
กลยุทธ ์1) การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ 
 2) ส่งเสริมธุรกจิขนาดย่อมและ OTOP 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์3) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ ์1) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดสมัยใหม ่
 3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู ้
   อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1) ตรังเป็นสังคมดี 
กลยุทธ ์1) เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 2) เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3) ส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่วิถีชีวิต 
 4) เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2) ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มัน่คง 
กลยุทธ ์1) ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกจิแก่ผู้มรีายได้น้อย 
 2) ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง 
 3) พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลมุทั้งจังหวัด 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์3) ประชาชนมีสุขภาวะ 
กลยุทธ ์1) ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม 
 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์4) ประชาชนมีการศึกษาเรยีนรู้ดีและมีคณุภาพ 
กลยุทธ ์1) พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
 3) สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/
พื้นที่และมีความย่ังยืนในอนาคต 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
กลยุทธ ์1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) การส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2) จังหวัดตรังมีสิ่งแวดล้อมทีดี่ 
กลยุทธ ์1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น
ระบบ 
 2) ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่นํ้าลําคลอง พ้ืนทีช่ายฝั่งและทะเลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ 
 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์1) การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์1) เพ่ิมประสทิธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์2) หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพ่ือก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
กลยุทธ ์1) พัฒนาฐานการเรียนรู้ของจังหวัด เพ่ิมขีดความสามารถองค์กรและประชาชนในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
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4.4 ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบนั มีทัง้หมด 9 ด้าน ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตร์สรา้งความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริหารอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนใน

อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รปัช่ันอย่างยั่งยืน 

ค่านยิมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึน้ เพื่อสรา้งสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลกัของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแขง็ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 
ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว 
  สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ เพ่ิมสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห้องรับแขกของจังหวัดตรัง” 
  - สร้างแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า สวนสัตว์ 
  - “อาหารตรัง ดังทั่วโลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและผู้ประกอบการอาหารตรัง เข้าสู่ตลาด 
ทั่วประเทศและมีช่ือเสียงระดับโลก 
  - รถรางลากจูงเพ่ือการท่องเที่ยว น่ังรถชมเมือง แลตรัง เล่าเรื่องเมืองตรัง 
  - ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี” 
  - จัดกิจกรรมประเพณีอย่างเข้าใจ เข้าถึง และรู้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - ป้ายบอกเส้นทางและแผนที่ สถานที่สําคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง 
  - หนังสือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้ประกอบการพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว 
  - ขยายถนนหลังอนุสาวรีย์เป็น 2 ช่องทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได้ เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักท่องเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
  - “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” สร้างจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของ
ยางพาราด้วยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” 
  - ปรับปรุงสนามชนโคให้มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ 
  - พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ ตามบริบทของชุมชน เพ่ือให้ฟ้ืนกลับมา เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดตรัง เป็นสถานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการจัดสร้างสวนสัตว์ และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
  - จัดทําบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือหารายได้ จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาล 
  - ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง การค้าย่อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้ามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมา 
  - จัดต้ังชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดให้มีบัณฑิตชุมชนเป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
ชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาได้มีงานทําในเขตเทศบาล และเป็นการช่วยเหลือชุมชนใน
ด้านธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได้ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
  - จัดให้มีศูนย์เยาวชนขึ้นมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์และ
ทันสมัยเข้าใจสังคมก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
  - ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี โดยสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชน 

4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 
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  - จัดหาที่ดินสร้างบ้านเอ้ืออาทร สําหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองในการเช่า
ซื้อ ผ่อนส่งตามเกณฑ์รายได้ ตลอดจนจัดให้มีการกู้เงินเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

ด้านที่ 2  ด้านการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างย่ังยืน ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม 
  - ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข 
  - ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบ 
ทุกข้ันตอนทุกรูปแบบ จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือนเพ่ือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีน้องประชาชนได้ตรวจสอบ 
  - ยึดมั่นในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง สร้าง
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนความต้องการของชุมชน นํามาเป็น
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้การพัฒนาไม่กระจุกใน
บางพ้ืนที่ โดยทําให้การพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่นครตรัง ในตรอกซอกซอย 
  - ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม่เบียดเบียน สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความเป็นธรรม 
  - สนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิให้เป็นสภาตรายาง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม่ว่าเร่ือง
น้ันจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ภายใต้จิตสํานึก มีความ
รับผิดชอบต่อการทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหาร เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของนครตรังและพ่ีน้องประชาชน 
  - ประสานหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพ่ือประโยชน์ของ 
นครตรัง อาทิ การขยายทางขึ้นลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 
และการขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด 
รวดเร็ว ปลอดภัยและตู้โดยสานที่ทันสมัย ถนนทางเข้าออกเมืองให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สะดวก สว่าง 
สะอาดและปลอดภัย เป็นต้น 
  - เน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนด้านความรู้ ความสามารถ 
เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วนนครตรังอย่างเป็นระบบเพ่ือแจ้งเหตุที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
  - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สร้างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 
  - สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต่ละโรงเรียนต้องให้เป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
  - ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทางด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
  - จัดสรรงบประมาณ ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
  - ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) อย่างมีคุณภาพ 
  - จัดให้มีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียน
ต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้และ 
การประกอบอาชีพ 
  - ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยภาพในแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ 
  - จัดให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ดัง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในนครตรัง ภายใต้แนวคิด 
“เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” 
  - บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง 
  - จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือให้นักเรียน
ยืมใช้ เพ่ือค้นคว้าข้อมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการห้องสมุดประจําบ้าน ตามความจําเป็น และ 
ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด 
  - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เปิดการฝึกอบรม 
ฝึกทักษะ  ศึกษาต่อ  จัดทําผลงานเ พ่ือเ พ่ิมวิทยะฐานะ  เ พ่ือมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจน 
สวัสดิภาพในด้านขวัญและกําลังใจ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
  - จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารไว้รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้ได้มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้าน ในการ
เข้าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู จะได้มีเวลาในการประกอบอาชีพ ต่อยอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน Mini English และ Mini Program 
  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้แนวคิด 
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและประชาชน 
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ด้านที่ 4  ด้านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - นําถังขยะที่สวยงามกลับมาให้ชุมชน เพ่ือความสะอาด น่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการ
ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ทําลาย
ทัศนียภาพ ทั้งน้ีโดยมุ่งลดจํานวนขยะ เพ่ือให้เกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไม่ให้มีมากจนเกินความจําเป็น 
  - สร้างปอดให้คนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 
  - “นครหลวงแห่งการท่องเท่ียว” พัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่นครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการท่องเท่ียว
ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งคลองสวยนํ้าใส เช่น คลองนํ้าเจ็ด คลองห้วยยาง เป็นต้น 
  - รณรงค์ปลูกต้นศรีตรัง สร้างเมืองตรังให้ดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ด้วยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
  - ศูนย์ความปลอดภัยมีกล้อง CCTV ทั่วทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
  - รถกู้ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
  - สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ช่ัวโมง 
  - ฝึกซ้อมป้องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือให้กําลังพลพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
  - ดําเนินการโครงการบ้านสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใช้บ้านผู้ป่วยเป็นสถานพยาบาล 
ในการบําบัด พักฟ้ืน จัดเตียงผู้ป่วย วีลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้มีรายได้น้อยยืมใช้ จัดหมอ 
พยาบาล อสม. ไปตรวจเย่ียม ตามความจําเป็น แบ่งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง อํานวยความสะดวก
แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว จัดให้มีแพทย์ประจําในศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือบริการด้านการตรวจ
รักษาพยาบาล เน้นด้านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แก่พ่ีน้องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
  - จัดให้มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการตรวจรักษาพยาบาล 
  - จัดให้มีรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – ส่งผู้ป่วย กรณีรับตัวจากที่อยู่อาศัย
มายังสถานพยาบาล และส่งกลับบ้าน ตลอดจนการส่งต่อกรณีต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง 
และสถานพยาบาลใกล้เคียงอ่ืน ๆ 
  - จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกปี สําหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ลด
งบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 
  - ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย่างสมํ่าเสมอ ถูกหลักอนามัยเพ่ือ
ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมท้ังให้มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสง
สว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น 
  - เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสํารองจ่าย เป็นเงินยืม
ทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนไม่ได้รับตามกําหนดหรือล่าช้า 
  - ให้การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก คนชรา คนพิการ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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ด้านที่ 5  ด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้บริการแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
  - สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ให้สนใจกีฬา จัดให้มีการฝึกอบรมและแข่งขันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
นักกีฬานครตรังสู่ทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังให้มีช่ือเสียง 
  - ปรับปรุงและจัดสร้างสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมขึ้นอีก 2 สนาม เพ่ือบริการที่เท่าเทียม 
  - สนับสนุนให้มีการจัดการประกวดและแข่งขันกีฬาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
  - จัดให้มีศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สนามกีฬาอย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานที่ออกกําลังกายอย่างเพียงพอ 
  - บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
  - บริการศูนย์ฟิตเนสกลางแจ้ง Fitness ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเป็นที่รวม 
ของอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความต้องการของชุมชน 
  - จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยใช้ผู้ฝึกสอน นักกีฬาระดับชาติ อาทิ 
นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เป็นต้น 
  - จัดให้มีลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานศิลป์  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ และบน
ถนนคนเดิน พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่ถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิให้มีผลกระทบกับการจราจร 
 

ด้านที่ 6  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์ ให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คูระบายน้ํา ทั้งระบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่นครตรัง ให้ทั่วถึงได้
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
  - ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตัว กําหนดเคร่ืองหมายจราจร มีป้ายแนะนําการเดินทาง 
ป้ายสถานที่ อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
  - ขยายพ้ืนที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพ่ือความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเย่ียมชม สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวในนครตรัง 
  - ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และขยายเขตระบบประปา อย่างทั่วถึง 
  - ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร้อมท้ังลอกคูระบายน้ําทุกสาย เพ่ือให้การระบายน้ําเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันนํ้าท่วม ลดมลภาวะ โดยการเช่ือมต่อกับระบบนํ้าเสียอย่างครอบคลุม 
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4.6 

 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดต  รงั

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบ
อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.4 ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดตรงั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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2.4 พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 

2.5 พัฒนา และเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนและชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 รณรงค์ ป้องกัน 
และสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคม 
 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.1 สนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนา งานสาธารณสุข 
สู่สุขภาวะที่ดี 

2.2 สนับสนุน ส่งเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และ
ให้สังคมสงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึง 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดตรงั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 

 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ิหารจัดการ

ทรพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ้อมอย่างเหมาะสม
กั มชน/พื้นที่และมีความ
ยั่ นในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบร
ั

งแวดล
บชุ
งยื

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3.1 ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ที่ดินอย่างถูกต้อง
ตามศักยภาพ 

3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และบูรณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

3.4 พัฒนาภูมิทัศน์
ของเมืองอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดตรงั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

4.1 สนับสนุน ส่งเสริม
อาชีพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
ยกระดับรายได้ 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

4.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และรําลึก
เชิดชูปูชนียบุคคล 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดตรงั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนว
ทางการ
พัฒนา 

5.1 รณรงค์ สร้าง
จิตสํานึก และส่งเสริม
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและ
น้ําเสียแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต

จังหวัดตรงั 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของ
หน่วยงาน 

6.2 พัฒนาความเป็น
เลิศ การเมือง การ
บริหารจัดการองค์กร 

6.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้สถานที่
ปฏิบัติงานและสถานท่ี
ชุมขน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต
ังหวัดตรงั จ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรงั 

 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ควบคู่การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒน าด้ า น
คุ ณภาพชี วิ ตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 
ก า ร พั ฒน า แ ล ะ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
อยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

 
ก า ร พั ฒน า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามห ลัก
ธรรมาภิบาล 



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

แนวทางการพัฒนาที่ 1 1 พัฒนาและส่งเสริมการจัด

ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพฒนาท 1.1  พฒนาและสงเสรมการจด
การศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 36 105,859,110 25 23,667,000 25 23,667,000 86 153,193,110

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  พัฒนาการศึกษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 1,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 3 6,500,000

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน 7 7,930,000 4 7,600,000 4 7,600,000 15 23,130,000

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  ปรับปรุง และพัฒนา
สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 45 73,034,800 35 112,180,500 6 11,552,490 86 196,767,790

รวม 89 188,323,910 65 145,947,500 36 45,319,490 190 379,590,900
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา 
งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี 13 8,055,000 13 8,155,000 13 8,655,000 39 24,865,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  สนับสนุน ส่งเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 5 51,750,000 5 53,770,000 5 55,790,000 15 161,310,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

11 136,280,000 10 980,000 10 980,000 31 138,240,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 14 62,680,000 10 14,950,000 10 14,950,000 34 92,580,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  พัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 454,000 3 454,000 3 454,000 9 1,362,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6  รณรงค์ ป้องกัน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 8 2,420,000 8 2,470,000 8 2,520,000 24 7,410,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดิน
อย่างถูกต้องตามศักยภาพ 1 15,000,000 0 0 0 0 1 15,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

ู

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 10 21,688,000 22 207,639,500 4 7,271,000 36 236,598,500

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  พัฒนาระบบการจัดการ
จราจร 3 9,500,000 3 8,100,000 1 1,000,000 7 18,600,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  พัฒนาภูมิทัศน์ของเมือง
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 4 206,800,000 7 25,180,000 1 1,000,000 12 232,980,000

รวม 18 252,988,000 32 240,919,500 6 9,271,000 56 503,178,500
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ 1 800,000 1 800,000 1 800,000 3 2,400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ุ

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 6,720,000 8 173,700,000 4 1,720,000 18 182,140,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัต
ลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และรําลึกเชิกชูปูชนีย
บุคคล

10 91,500,000 10 90,650,000 8 10,650,000 28 192,800,000

รวม 17 99,020,000 19 265,150,000 13 13,170,000 49 377,340,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  รณรงค์ สร้างจิตสํานึก 
และส่งเสริมการอนรักษ์และฟื้นฟทรัพยากรธรรมชาติ 6 4 200 000 6 13 700 000 6 3 900 000 18 21 800 000

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน

และสงเสรมการอนุรกษและฟนฟูทรพยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้อม

6 4,200,000 6 13,700,000 6 3,900,000 18 21,800,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบ
ครบวงจร

2 31,100,000 0 0 1 143,750,000 3 174,850,000

รวม 8 35,300,000 6 13,700,000 7 147,650,000 21 196,650,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับคณภาพบคลากรของหน่วยงาน 2 2,600,000 2 2,600,000 2 2,600,000 6 7,800,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยกระดบคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  พัฒนาความเป็นเลิศ 
การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 13 8,450,000 11 3,400,000 11 3,400,000 35 15,250,000

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3  ส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 20 18,372,000 17 12,872,000 17 12,872,000 54 44,116,000

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4  ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 22 177,194,308 2 10,535,000 1 205,750,000 25 393,479,308

รวม 57 206,616,308 32 29,407,000 31 224,622,000 120 460,645,308

รวมทั้งสิ้น 243 1,043,887,218 203 775,903,000 142 523,381,490 588 2,343,171,708

64



 

65 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
1. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.1  แนวทางการพฒันา  พัฒนาและสง่เสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI ) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก  
เยาวชน นอกระบบ
การศึกษา 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อต้องการให้เด็ก-เยาวชน
ที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่การเรียน
ในสถานศึกษา  มีโอกาสทํา
กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
-เพื่อต้องการให้เด็ก-เยาวชน
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีโอกาส
ฝึกทักษะนําไปประกอบ
อาชีพตามสมควร 
-เพื่อต้องการให้เด็ก-เยาชน
มีโอกาสทํากิจกรรมอันเกิด
คุณต่อชุมชนท้องถิ่น 
-เพื่อต้องการพัฒนาเด็ก-
เยาวชน ได้รับมาตรฐานและ
อยู่กันในสังคมอย่างมีความสขุ 

-จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่เด็ก-เยาวชน
ทุกชุมชน  เช่น ด้านอาชีพ 
การเข้าค่ายเยาวชน  ฯลฯ 
-ทัศนศึกษาดูงาน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ร้อยละ 80 
ของเยาวชน
ที่เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้มี
ทักษะ 
สามารถ
นําไป
ประกอบ
อาชีพได้ 
-ร้อยละ 80 
ของเยาวชน
ที่เข้าร่วม
ทัศนศึกษา
ดูงานมี
ความพึง
พอใจ 

-ทําใหเ้ด็ก-เยาวชน
มีโอกาสได้เรยีน 
ทํากิจกรรมทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อสังคม 
-ทําใหเ้ด็ก-เยาวชน
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
มีโอกาสฝึกอาชพี  
-ทําใหเ้ด็ก-เยาวชน
มีโอกาสทํา
กิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น  
-ทําใหเ้ด็ก-เยาวชน
ได้รับการพัฒนา
และอยู่ในสังคม
อย่างมีสุข  

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดหาหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้
ประจําห้องสมุด 
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ไว้บริการแก่
เยาวชน และประชาชน      
- เพื่อเป็นการส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ให้กับเยาวชนและ
ประชาชน    

- จัดหาหนังสอื สื่อการ
เรียนรู้ เข้าห้องสมุด ซึ่ง
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
VCD,  DVD, CD เป็นต้น 
 
 

250,000 250,000 250,000 ปีละ 1 ครั้ง - นักเรียนเยาวชน
และประชาชนมี
หนังสือและสื่อ
การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานห้องสมุด
ฯเทศบาลนคร
ตรัง 

3 โครงการห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ 

- เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้   
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง - เด็ก  เยาวชน
และประชาชนเกิด
การเรียนรู ้ด้วย
ตนเอง                 
- เด็ก เยาวชน  
ประชาชนได้นํา
ความรู้ที่ไดร้ับ       
ไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานห้องสมุด
ฯเทศบาลนคร
ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศ
นครตรัง 
 

บาล

อย่าง

รอบรม
้าใจ ในการ

า
องกับ

นผลการประกัน
คุณภาพฯโดยหน่วยงานต้น
สังกัด 

ารศึกษา การประกวด
งเรียนต้นแบบ 

นวัตกรรมทางการศึกษา 

ยวขอ้ง 
ะ

ผู้บริหารครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

   

ร้
  
คู่มือ/
รายงาน
นวัตกรรม 
 
รายงาน
โ

1. 
บ
ได
ป ี่ยน
เร
2. องมือ และ
นวัตกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 
3. 
ศ
แ
ต
ก
ส  ใน
ด
ภ
ป

1. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อไปพัฒนาผู้เรียนได้
มีประสิทธิภาพ   
2. เพื่อให้ผู้เข้ารบักา
มีความรู้ ความเข
จัดทําคู่มือ เครือ่งมือและ
การประเมินตลอดจนพัฒน
นวัตกรรมให้สอดคล้
ระบบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ

- จัดกิจกรรมการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดงูาน 
ประชุมชี้แจง การนําเสนอ
ผลงาน การจดันิทรรศการ 
การสร้างเครอืขา่ยทาง
ก
โร

การพัฒนางานวิจัยและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณ

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อยละ 80 

ครงการ 

ผู้บริหาร ครู และ
ุคลากรทางการศึกษา 
้รับความรู้ 
ระสบการณ์ แลกเปล
ียนรู้ 
ได้คู่มือ เครื่

หน่วยงาน
ึกษานิเทศก์ มี
ผนปฏิบัติการ 
ิดตาม ตรวจสอบการจัด
ารศึกษาโรงเรียนใน
ังกัดเทศบาลนครตรัง
้านการประเมินคุณภาพ
ายในสถานศึกษาที่มี
ระสิทธิภาพ 

- สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการ
นิเทศการศึกษา  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาคู่มือ 
เครื่องมือและการประเมิน
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม
ให้สอดคล้องกบัระบบการ
นิเทศภายใน 
3. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด   

- จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา ศกึษาดูงาน 
ประชุมชี้แจง กิจกรรม
การนิเทศภายใน 
ประกวดครูต้นแบบ 
โรงเรียนต้นแบบ การ
วิเคราะห์และเขียน
โครงการ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนา
งานวิจัยและกิจกรรม 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
คณะผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
  
คู่มือ/
รายงาน
นวัตกรรม 
 
รายงาน
โครงการ 

1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใน
กระบวนการนิเทศ
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   
2. ได้คู่มือ เครื่องมือ และ
นวัตกรรมการนิเทศทาง
การศึกษา  
3. หน่วยงานศึกษานิเทศก์ 
มีแผนปฏิบัติการ 
ติดตาม ตรวจสอบการจัด
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ในด้าน
การนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

- สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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แ  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
 (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการจัดนิทรร
วิชาการของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนคร
รัง 

ศการ

 
มรู้

ด้
ร 

มี

/แสดง 

1,200,000 1,200,000  

กัดทั้ง  
ห่ง 

า
  

นย์ 

าเด็กเล็ก

ผลงานทางวิชาการ 

ู้
จักษ์ 

ต
 

- เพื่อเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 
- เพื่อให้ครู นักเรียนใน
สังกัดได้แสดงควา
ความสามารถทางวิชาการ 
ศิลปะการแสดง ฯ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใ
ครูและนักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
สม่ําเสมอ 
- เพื่อแข่งขั

- คร ูนักเรียนในสังกัดไ
แสดงผลงานทางวิชากา
/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ 
- คร ูนักเรียนในสังกัด
โอกาสได้ร่วมการ
แข่งขัน/ประกวด

- จัดการสอบแข่งขัน
คัดเลือกนักเรียนตัวแทน
เทศบาลเข้าร่วมการ
สอบแข่งขันระดับ 
ประเทศในระด

1,200,000 สถาน 
ศึกษาใน
สัง
8 แ

ศูนย์พัฒน
เด็กเล็ก
2 ศู

นักเรี

- ครู นักเรียน 
สถานศึกษา และ
ศูนย์พัฒน
ในสังกัดได้เผยแพร่

/ ศิลปะการแสดง/
แลกเปลี่ยนเรียนร
เชิงประ
- ครู นักเรีย
สังกัดมีความ
กระตือรือร้นในการ
ค้นคว้าหาความรู้
อย่างสม่ําเสมอ 

- สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 

7 โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู้แก่
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
 

ห้

1 
ับชั้น ป.5 

และระดับชั้น ม. 2 (ไทย, 
คณิต, วิทย์, สงัคม, 
อังกฤษ) 

200,000 200,000 200,000 ยน
ตัวแทน

จํานวน 96 
คน 

นใน - สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 

นคัดเลือก
นักเรียนที่มคีะแนนเป็นที ่
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับประเทศ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนมี
นิสัยรักการอ่านใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
- จัดหาสถานที่สําหรับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้อ่านหนังสือ
อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

150,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ปีละ 1 ครั้ง - เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
พัฒนาทักษะการ
และมีนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น 
- มสีถานที่สําหรับ
อ่านหนังสือที่
เหมาะสมและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 
 
 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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แ  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
 (KPI)

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการจัดกา
การสอนระบบสอง
ภาษา 
 

รเรียน

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

น
ง 

การ
อง

7,000,000 7,000,000  าม

ับ
เต็ม

เทศบาล  1 , 6, 8 
 
 
 

-เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการของนักเรียนใ
สังกัดเทศบาลนครตรั

 

- จัดกิจกรรมการจัด
เรียนการสอนระบบส
ภาษาให้กับนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

7,000,000 ปีละ 2 ครั้ง -นักเรียนมีคว
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-นักเรียนได้ร
การศึกษา
ศักยภาพ 

-สํานัก
การศึกษา 
-หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
- โรงเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 

- เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพ
แก่เด็กเยาวชนและ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรังไปสู่ความ
เป็นเลิศตามศักยภาพ 
- เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
 
 

- จัดกิจกรรมค่าย
วิชาการให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
- สอนซ่อมเสริมนักเรียน
ที่มีปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําให้มี
ผลสมัฤทธิ์ดีขึน้ 

500,000 500,000 500,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

- นักเรยีนได้รับความรู้
และมีทักษะการเรยีนรู้
เพิ่มเติมจากใน
ห้องเรียนปกต ิ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- เด็กที่มีศักยภาพแต่
ละคนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธภิาพ 
- นักเรยีนที่มทีกัษะ
พิเศษทางวิชาการ
ได้รับการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศและเด็ก
ที่มีความบกพรอ่ง
ทางการเรียนไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล 
นครตรัง  

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
กระบวนการ
ประชาธิปไตย  
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กแล
เยาวชนรู้จักการทางาน
เป็นทีม  

ะ

3 ม 

 
 
 

ร

ก

นทีม  

แห่งชาต ิ 
ในกิจกรรมที่สนใจ  

  

- จัดกิจกรรมคดัเลือก
คณะ กรรมการบริหาร
สภาเด็กฯ  
- จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสภา 
เด็กฯ จํานวน 1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ  

500,000 500,000 500,000 กิจกรร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมกา
บริหารสภาเดก็
และเยาวชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการ
ประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น  
- คณะกรรมการ
บริหารสภาเด็
และเยาวชนรู้จกั
การทางานเป็
- เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาส
แสดงออกเนื่องใน
วันเยาวชน

- สํานัก
การศึกษา  
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
-เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตร
นารีมีระเบียบวินัยมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทักษะในกระบวนการใน
การทํากิจกรรมร่วมกัน 
-เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตร
นารีมีภาวะผู้นําและผู้
ตามที่ดีรู้จักการเสียสละ 

-จัดอบรมผู้บังคับบัญชา
นายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
กิจการลูกเสือ-เนตรนารี 
-จัดกิจกรรมเขา้ค่ายพัก
แรมของลูกเสอื-เนตร
นารี แก่นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

500,000 500,000 500,000 ปีละ 2 ครั้ง -ลูกเสือ-เนตรนารี
มีระเบียบวินัย      
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มี
ความสุขในการ
ร่วมกิจกรรม 
-ลูกเสือ-เนตรนารี
มีภาวะผู้นําผู้ตาม  
รู้จักเสียสละและ
กล้าแสดงออก 
-บุคลากรด้าน
ลูกเสือ-เนตรนารี
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

-สํานักการศึกษา
-งานโรงเรียน 

 
  



 

75 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

มี
บ

ยนเกิดการ
ียนรู้เกีย่วกับการปฏิบัติตน

ในวิถีประชาธิปไตย

ิม

รู้

ชีวิต 
เทศบาล 
1 – 8 

-เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรยีน
ความรู้ความเขา้ใจในระบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธปิไตยใน
โรงเรียนมากขึ้น 
-เพื่อให้นักเรี
เร

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-ส่งโรงเรียนเข้าร่วม
ประกวดโรงเรียนส่งเสร
ประชาธิปไตยต้นแบบ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปีละ 1 ครั้ง -นักเรยีนมีความ
ความเข้าใจในหลัก
ประชาธิปไตย 
-นักเรยีนได้ปฏิบัติ
จริงสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ใน
ประจําวันได ้

-กรรมการนักเรยีน
มีความรู้ค

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
โรงเรียน- 

14 โครงการอบรม
กรรมการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรยีนมี
ความรู้ความเขา้ใจในระบบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อปลูกฝังการทํางานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วม 
-เพื่อให้กรรมการนักเรียน

นักเรยีนในโรงเรียน

- จัดอบรมกรรมการ
นักเรียนของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  
1  ครั้ง  
 

100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง 
วาม

้าใจในระบอบ
ระชาธิปไตย 
ักเรยีนได้ปฏิบัติ
ริงสามารถนํา

ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล 
1 – 8 

เป็นแบบอย่างทีด่ีแก่

เข
ป
-น
จ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
รงเรีโ ยนในสังกัด

รัง 

เทศ
า 

รับ

กิจกรรมตามหลักสูตรการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 
-เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
และเข้าใจกฎระเบียบของ

 
ู้

ร
กษาตอน

ปลาย 
-นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของโรงเรียน

 2,6 เทศบาลนครต

-เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิ
รักเรียนระดับมัธยมศึกษ
-เพื่อจัดกิจกรรมเรียนป
พื้นฐานทางวิชาการและ

โรงเรียน 

-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

3,500,000 3,500,000 3,500,000 2 กิจกรรม -นักเรียนมีความ
พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้น
มัธยมศึกษา
-นักเรียนมีความร
เกี่ยวกับขอบเขต
ของหลักสูต
มัธยมศึ

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน
เทศบาล
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 ผลทีค่าดวา่จะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
) (KPI ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการจัดงานวันครู
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 

-เพื่อให้เห็นความสําคัญ
ของความเป็นครู 
-เพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคค ี
-เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึง
พระคุณของครู 

- ผู้บริหาร  พนักง
และลูกจ้างปฏิบัติการ
สอนเข้าร่วมกิจกรรมงา
วันครู   

านครู

น

ป ครั้ง

วัญ

ละ
น

100,000 100,000 100,000 ีละ 1  -ครูมีความภูมใิจ
ในตนเอง 
-พนักงานครู
เทศบาลมีข
และกําลังใจใน
การทํางานแ
ร่วมแรงร่วมใจกั
ในการพัฒนา
การศึกษาของ
เทศบาลให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 

ทศบาล -โรงเรียนเ
1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และข้อกําหนดต่างๆที่
เกี่ยวข้องให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครองของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
-เพื่อให้กรรมการ
สถานศึกษาได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

-จัดการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-จัดกิจกรรมทศันศึกษา 
ดูงาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู้ปกครอง
ของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
นครตรังได้
แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นซึง่
กันและกัน 
-กรรมการได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล 
1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการประกวด
โรงเรียนแห่งความสุข 

- เพื่อจัดการประกวดการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกั
นครตรัง 

ดเทศบาล
สุข) 

ดเทศบาล
 

ัด
ง
ร

ละ

 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมประกวด
การพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียน 
(โรงเรียนแห่งความ
ในโรงเรียนสังกั
นครตรังทั้ง 8 โรงเรียน

500,000 500,000 500,000 ปีละ 1 ครั้ง -โรงเรียนในสังก
เทศบาลนครตรั
มีการพัฒนากา
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพแ
คุณภาพ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล 
1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการจัดทําศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
-เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่อยอด
ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
-เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
เด็กปฐมวัย 
 
 

-จัดให้มีกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยและกิจกรรม
เสริมพัฒนาแก่เด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ปีละ 1 ครั้ง -เด็กปฐมวัยได้มี
การเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างสมวัย 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล 
1 – 8 
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เ
(

ต

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ง
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ) 

บประมาณและทีผ่่านมา 
2 2 ัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2

( ( (
559 
บาท) 

560 
บาท) 

561 
บาท) 

20 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีความรู้

รความเข้าใจเทคนิควิธีกา
จัดกิจกรรม การเรียนกา
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ได้
มาตรฐานระดับสากล 

ร

-

เ

ไ

-

เต็มศักยภาพสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

3, 3, 3, ร้อ

ทางการ 
ศึกษา 

-
ม
ก
ส ยนรู้
อ มี
ผ
ร
ร
 
 
 
 
 
 

ศึกษานิเทศก ์
 

 จัดกิจกรรมอบรม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ
ทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม การเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ด้มาตรฐานระดับสากล 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่าง

000,000 000,000 000,000 ยละ 100
ของบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา
ีความรู้  สามารถจัด

ริจกรรมการเรียนกา
อนให้ผู้เรียนได้เรี
ย่างหลากหลายและ
ลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ะดับสูงได้มาตรฐาน
ะดับสากล 

-สํานัก
การศึกษา 
- หน่วย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการจ้างเหมาครู
ภาษาต่างประเทศ 

-เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการของนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
ฯลฯ กับเจ้าของภาษา
โดยตรง 
 

- จ้างเหมาบริการครูสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปีละ 2 ครั้ง -นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์การ
เรียนสูงขึ้น 
-นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-นักเรียนได้ฝึก
ภาษากับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 
 
 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
-งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล  1 – 8 
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ 
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โคร ว ( ตัวชี้วัด 
I) คาด ห

ร

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย งบประ
ที่ งการ/กิจกรรม ัตถุประสงค ์ ผลผลิตของ

โครงการ) (

มาณและที่ผ่านมา 
2560 1 (KP ผลที่ วา่จะได้รับ น่วยงานที่

ับผิดชอบ 255
บาท าท) ) 

9 
) (บ

256
(บาท

2 โค
อุ
จั
อา
มั
ปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนิคตรัง)

1. เพ ะ
ทักษ

 เพ
ละ

ก้าว ีพได้ 
3. เพ ที่สนองต่อ
การ กษา
ต่อใ สนใจในแผนการ

เรียนแต่ละภาค

127,
 

,00
 

0 ก
กษะ

วิชาชพเพิ่มขึ้น

น
สา

ทางวิชาชีพ
สนใจ 
2. นักเรียน
ความรู้และ
วิชาชีพไปใช
ดํารงชีวิตประจําวันได้และ
นําไปใช้ในการเลือกเรียน

ี่ส

-สํ ศึกษา 
โร  6  
วัด

2 รงการขอรับเงิน
ดหนุนสําหรับการ
ดการเรียนการสอน
ชีวศึกษา-

ธยมศึกษาตอน

2.
แ

ื่อให้นักเรยีนมีความรู้แล
ะวิชาชีพตามความสนใจ 
ื่อสร้างเจตนคติต่ออาชีพ
สามารถพัฒนาในขั้น
หน้าสู่การประกอบอาช
ื่อเป็นการศึกษา

พัฒนาอาชีพหรือการศึ
นระดับที่สูงขึ้น 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ของโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) ได้รับ
การฝึกทักษะทาง
วิชาชีพตามความ

เรียน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  

000 127 0 127,00
 

ผลผลิตจา
การ ึกทัฝ

ี

1. นักเรีย
ฝึกอบรม

ที่ได้รับการ
มารถมีทักษะ
ตามรายวิชาที่

-
(

สามารถนํา
ทักษะทาง
้ในการ

ในระดับท ูงขึ้น 

านักการ
งเรียนเทศบาล
ตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยการอาชีพ
ตรัง) 
 

1. เพื่อให้นักเรยีนมีความรู้
และทักษะวิชาชีพตาม
ความสนใจ 
2. เพื่อสร้างเจตนคติต่อ
อาชีพและสามารถพัฒนา
ในขั้นก้าวหน้าสู่การ
ประกอบอาชีพได้ 
3. เพื่อเป็นการศึกษาที่
สนองต่อการพัฒนาอาชีพ
หรือการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ของโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) ได้รับการฝึกทักษะ
ทางวิชาชีพตามความ
สนใจในแผนการเรียนแต่
ละภาคเรียน ณ วิทยาลัย
การอาชีพตรัง 
 

90,000 
 

90,,000 
 

90,000 
 

ผลผลิตจาก
การฝึก
ทักษะ
วิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

1. นักเรียนที่
ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถ
มีทักษะทาง
วิชาชีพตาม
รายวิชาที่สนใจ 
2. นักเรียน
สามารถนําความรู้
และทักษะทาง
วิชาชีพไปใช้ใน
การดํารงชีวิต
ประจําวันได้และ
นําไปใช้ในการ
เลือกเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการจัดงาน
นิเทศนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

โครงการจัดงานการ

ปัจฉิม ี่จบ

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ครตรัง
ัจฉิม

เพื่อจัดงานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

เพื่อมอบวุฒิบัตรแก่เด็ก
เล็กที่จบการศึกษาจาก

นักเรียนทุกคนท
การศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉมินิเทศ 

200,000 
 

- - นักเรียน  
ร้อยละ 100 

นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลน
เข้าร่วมงานป
นิเทศ 
เด็กเล็กที่จบ
การศึกษาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 
-สํานัก25 

มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

เด็กเล็กทุกคนที่จบ
การศึกษาจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรังเข้ารับวุฒิบัตร 

30,000 
 

- - นักเรียน  
ร้อยละ 100 

เข้าร่วม
กิจกรรม ร

การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

เพื่อจัดกิ

เล็กเทศบาลนค
ตรังได้รับวุฒิบัตร 
เด็กเล็กได้ร่26 โครงการจัดกิจกรรมวัน

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 

จกรรมวันเด็ก

เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

เด็กเล็กทุกระดับได้ร่วม
เด็กแห่งชาติ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

50,000 
 

- - นักเรียน  
ร้อยละ 100 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 

เด็กแห่งชาติของศูนย์ แห่งชาติของศูนย์พัฒนา กิจกรรมวัน



 

86 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหม
(ผลผล

าณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

าย งบประม

ิตของโครงการ) 2559 2560
(บาท(บาท) 

 
) 

2561 
(บาท) 

2 - เด็กปฐมวัย
และ
ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 100 
เข้าร่วม
กิจ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
ตรังจัดกิจกรรม
สื่อสัมพันธ์
ครอบครัวสุขสนัต์ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 

7 โครงการจัดกิจกรรมสื่อ เพื่อจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ เด็กเล็กและผูป้กครอง 40,000 - 
สัมพันธ์ครอบครัว ครอบครัวสุขสนัต์ของศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมสื่อ  
สุขสันต์ของศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สัมพันธ์ครอบครัวสุข
เด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง 

นครตรัง สันต์ 

กรรม 
28 โครงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการแล
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล

ะ

็กเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 
 

เพื่อจั ิม
ร

เด็ก

กิจกรรม 

เด็ปฐ -
ษา 

น 

ดกิจกรรมส่งเสร
พัฒนาการและโภชนากา
ของเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 

เด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
ส่งเสริมด้านโภชนาการ 

10,000 
 

- - ปฐมวัย
ร้อยละ 100 
เข้าร่วม

มวัยมี
พัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการ
ที่ดี 

สํานัก
การศึก
-งานโรงเรีย
-ศพด.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

29 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

เพื่อชี้แจงแนวทางการจัด
การศึกษา กฎ ระเบียบ
ต่างๆให้ผู้ปกครองทราบ 

ผู้ปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังเข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังแนว
ทางการจัดการศึกษา
และกฎ ระเบียบต่างๆ 
 

300,000 
 

- - ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 70  
เข้าประชุม 
ปีละ 2 ครั้ง 

ผู้ปกครอง
รับทราบแนว
ทางการจัด
การศึกษา กฎ 
ระเบียบต่างๆ 
ของโรงเรียน 
 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 
-ศพด.ทน.ตรัง 

30 โครงการวันสุนทรภู่ 1.เพื่อเชิดชูกวีเอกของไทย
และของโลก 
2.เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
รวมทั้งถ่ายทอดผลงาน
มรดกทางวรรณศิลป์ของ
สุนทรภู่ 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆในวัน
สุนทรภู่ 

200,000 
 

- - ร้อยละ 95 
ของนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ทราบประวัติ
สุนทรภู่กวี
เอกของไทย 

เกียรติประวัติ
ผลงานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของ
สุนทรภู่ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

1.เพื่อกระตุ้นและปลุ
จิตสํานึกให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค่าของภาษาไท
2.เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการใช้
ภาษไทยของนักเรียน 

ก

ย 
ตระหนักและ
เห็นความ 
สําคัญของ
ภาษาไทย 
- ผลการ
เรียนของ
นักเรียนใน
วิชา
ภาษาไทยมี
ผลสมัฤทธิ์ดี
ขึ้น ร้อยละ 
70 

 1-8 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีการ
จัดกิจกรรมในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 

กฎาคม 29 กร

200,000 
 

- - - ร้อยละ 70 
ของนักเรียน

1.นักเรียน
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
ภาษาไทย 
2.มาตรฐานการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย
นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ดีขึน้ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 

น-โรงเรีย
เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

32 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพทักษะทาง
ดนตรี 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาชน)  

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
รู้ได้เรียนรู้ทักษะทางดนตรี
โดยทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
- เพื่อฝึกประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียนและสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ 
- เพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

- จัดการอบรมการทัศน-
ศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- นักเรียนบุคลากร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพ
ทักษะทางดนตรี 

800,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 
 
        

 
 
 
 
        

800,000 
 
 
 
        

 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง - ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทักษะทางดนตรี
อย่างทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
-ผู้เรียนใหฝ้ึกฝน
โดยประสบการณ์
ตรงและสามารถ
นําไปใช้
ชีวิตประจําวันได้ 
-ภาระค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองลดลง 
-ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

33 โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

วิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดไป 

น

ต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน วิชาชีพต่างๆ 
ฯลฯ 

 
 

 
 
        

 
 
 
 
        

 
 
        

 
 
 

ต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต 
   - เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
การศึกษา เรียนรู้
ตลอดชีวิต และ
สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้
อย่างตอ่เนื่อง

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน และประชาชนมี
การศึกษาเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สามารถพัฒนา
คุณภาพชี

- จัดอบรมให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ แก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาช
ในเขตเทศบาล 
  
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้ในด้าน

200,000 
        

200,000 
 

200,000 
 

ปีละ 2 ครั้ง - เกิดกระบวนการ
การศึกษาที่
ผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพือ่
การศึกษา

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

34 โครงการอาหารเสริม 
(นม)  

- เพื่อให้เด็กเลก็,นักเรียน
ได้ดื่มนมตลอดปีการศึกษ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก

า  
ม 
รียน

ศพด.
ทน.

-
ป.6 จํานวน 260วัน 
- โรงเรียนวัดควนวิเศษ
สําหรับอนุบาล-ป.6 จํานวน 
260วัน 
- โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 
ทน.ตรัง เด็กนักเรียนอนุบาล
มัธยมปลาย จํานวน 260วัน 
 
 

งบเทศบาล 
 

        
 
 
 
 
        

        
 
 
 

ดื่มนมตลอด
ปีการศึกษา   

ร้อยละ 
100 

น

ปลายได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ดื่มทุกวัน ทุกคน 
- เด็กเล็ก 
นักเรียนมี 
สุขภาพอนามัย
สมบรูณ์แข็งแรง
ทุกคน 

และนักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายและมีการ
เจริญเติบโตตามวัยที่
เหมาะสม 
  

- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริ
(นม)ให้กับเด็กเล็ก,นักเ
ใน สังกัด ดังนี้ 
- ศพด.วัดคลองน้ําเจ้ด,
วัควนวิเศษและศพด.
ตรัง จํานวน 280 วัน  
- โรงเรียนอนุบาลตรัง
สําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล

14,488,100 
(ง นบเงิ
อุดหนุน) 

2,000,000 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

เด็กเล็ก,
นักเรียนได้

- เด็กเล็ก 
นักเรียน ระดับชั้
อนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอน

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
9  ตัวชี้วัด

) (KPI
ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 255

(บาท) ) 
 
) 

2560
(บาท

2561
(บาท

35 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กรมการศาสนา) 

น 

าร
ยน

 

ยน 

ร
็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
คลองน้ําเจ็ด 

0 

อุดหนุน) 

ะ
ับ

วัน 
 100 

 
 

ัง  
- โรงเรียนวัดควน
วิเศษ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคลองน้ํา
เจ็ด 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
และเด็กเล็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานทุกวั
- เพื่อให้นักเรยีนและเด็ก
เล็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

- จ่ายเงินอุดหนุนอาห
กลางวันสําหรับโรงเรี
อนุบาลตรัง  
ระดับอนุบาล – 
นักเรียน ป.6 
- จ่ายเงินอุดหนุนอาหาร

รียนกลางวันสําหรับโรงเ
วัดควนวิเศษ  
ระดับอนุบาล – นักเรี
ป.6 
- จ่ายเงินอุดหนุนอาหา
กลางวันสําหรับเด็กเล

15,156,00
(งบเงิน

- - นักเรียนแล
เด็กเล็กได้ร

อาหาร
างกล

ร้อยละ

- นักเรียนและ
เด็กเล็กได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 
- นักเรียนและ
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

- สํานัก
การศึกษา 

รียน- งานโรงเ
- งานงบประมาณ
โรงเรียนอนุบาล- 

ตร
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(ผลผล ต

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
256 256 ัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 255

(บา (บา (บ
9 
ท) 

0 
ท) 

1 
าท) 

36 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

- เพื่อดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและ
เทศบาลนครตรัง เป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับ
สนับสนุนสถานศึกษา
ในการพั

 
ฒนาศักยภาพ

การศึกษาท้องถิ่น 
 

1.
สํ

ระดับอนุบาล-ป.6 
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรงั, ศพด.
ทน.ตรัง และศพด.วดั
ควนวิเศษ 

,8
(
อุดหนุน) 

กเร

ทุกคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ร้อยละ 100 

ใน

ิน่
าลนคร

ารศึกษา
้องถิ่น 

- ศึกษา 
- 
-  
- ยนเทศบาล 
1
- 
- ิเศษ 

จ่ายเงินอุดหนุน
าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันสําหรับนักเรยีน

15 22,400 
งบเงิน

- - นั
ระด

ยีนตั้งแต่
ับอนุบาล-ป.6 

สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
นครตรงั ได้รับ
งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ
และเทศบ
ตรัง อย่าง
เพียงพอในการ
พัฒนาศักยภาพ
ก
ท

สํานักการ
งานโรงเรียน 
งานงบประมาณ
โรงเรี
-8 
ศพด.ทน.ตรัง  
ศพด.วัดควนว

2. .จ่ายเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร

ับนักเรยีน
กษา 

โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรงั 

4,416,000 
( ) 

  นักเรยีนตั้งแต่
ระดับมัธยม 
ศึกษาทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ร้อยละ 100 

- สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 , 2 , 6 
 

กลางวันสําหร
ระดับมัธยมศึ

งบเทศบาล
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 รม  ( ตัวชี้วัด 
(KP

ผลทีค่าดวา่จะ ี่

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

เป
ที่ โครงการ/กิจกร วัตถุประสงค์

้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ) 

าร

งบประมาณ 
 60 I) ได้รับ 

หน่วยงานท
รับผิดชอบ 2559

(บาท) 
25
(บาท

2561
(บาท) ) 

 

 โครงการสนับสน
ค่าใช้จ่ายการบริห
สถานศึกษา (ต่อ) 

ุน
าร

3.ค
ปรั
สถ

 

อุ ุน) 

านศ
ระ
ะ

1 – 8  

 ่าใช้จ่ายในก
บปรุงหลักสตูร
านศึกษา 

่าใช้จ่าย
เตอร์เน็ตโรงเรียน
บบ Asymmetric 

Digital Subscriber 
Line : ADSL และ

บบ Wireless 
Fidelity : WiFi 

160,000
(งบเง
ดหน

ิน
  สถ

งบป
ร้อยล

ึกษาได้รับ
มาณ  
 100 

 - สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 

4.ค
อิน
ระ

ระ

134,400 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  สถานศ
งบประ
ร้อยละ

- สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8 
 

ึกษาได้รับ
มาณ  
 100 

 

5.ค ้จ่ายในการ
มุด

80 000 
( ิน
อุดหนุน) 

  สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณ  
ร้อยละ 100 

 - สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8  

่าใช
พัฒนาห้องส
โรงเรียน 

0,
งบเง
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(ผลผล ต

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
256 256 ัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 255

(บา (บา (บ
9 
ท) 

0 
ท) 

1 
าท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 6.
พั
ข

400,
(งบเง
อุดหนุน

สถา

ร้อย  

- รศึกษา 
- 
- ณ 
- 
1

ค่าใช้จ่ายในการ
ฒนาแหล่งเรียนรู้
องโรงเรียน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฒนาข้าราชการครู
องโรงเรียนในสังกัด

. 

000 
ิน

 

) 

 นศึกษาได้รับ
งบประมาณ  

ละ 100

สถานศึกษาได

 สํานักกา
งานโรงเรียน 

มางานงบประ
โรงเรียนเทศบาล 
 – 8 
สํานักการศึกษา 7.

พั
ข

747,000 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  ้รับ
งบประมาณ  
ร้อยละ 100 

- 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8 

อปท

 

8.ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

205,000 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณ  
ร้อยละ 100 

- สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 7 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 9.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 

831,300 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

    - สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ 
 

10.จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการสนับสนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) 

470,000 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

- - นักเรียนยากจน
ได้รับการ
สนับสนุน 
ร้อยละ 100  

 - สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 - 7 
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วัต เป้าห
(ผลผ

ต

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ถุประสงค ์ มาย 
ลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
256 256 ัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 255

(บา (บา (บ
9 
ท) 

0 
ท) 

1 
าท) 

   โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 11.ค่าใช
นาก

โรงเรี
ฒนาท

7,00
(
อุดหนุน

สถาน
ง
ร

- รศึกษา 
- 
- 
- 
1

้จ่ายในการ
ารจัดการศึกษาโดย
ยนเป็นฐานในการ
้องถิ่น (SBMLD) 

พัฒ
ใช้
พั

0,000 
งบเงิน

) 

ศึกษาได้รับ
บประมาณ  
้อยละ 100 

 สํานักกา
งานโรงเรียน 
งานงบประมาณ 

บาล โรงเรียนเทศ
 – 7 

รศึกษา 12.จ่าย
หรับโ

าใช้จ่า
ตั้งแต่ระ
การศึ

18,53
(งบเง
อุดหนุน

  
- 
- 
- 

เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ครงการสนับสนุน
ยในการจัดการศึกษา
ดับอนุบาลจนจบ

กษาขั้นพื้นฐาน 

สํา
ค่

 

1,910
ิน

) 

  - สํานักกา
งานโรงเรียน 
งานงบประมาณ 
โรงเรียนเทศบาล 

1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2 แนวทางการพัฒนา พฒันาการศึกษารองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ 
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สูป่ระชาคม
อาเซียน 
 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการออกแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ปรับวิธีเรียน 
 เปลี่ยนวิธีสอนในศตวรรษ
ที่ 21 สู่ประชาคมอาเซียน 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สูป่ระชาคม
อาเซียน การออกแบบ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ปรับวิธีเรียน 
- จัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษากับ
หน่วยงาน/สถาบันทาง
การศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นเลิศมา

1,500,000 
 

2,500,000
 

2,500,000 
 

ร้อยละ 80 
 
คู่มือ/
รายงาน
นวัตกรรม 
 
รายงาน
โครงการ 

1. ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ครูปรับเปลีย่น
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ 
สู่ประชาคมอาเซียน 
(ต่อ) 

 3. เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษากับหน่วยงาน/
สถาบันทางการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ ในการ
สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็น
เลิศมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
4. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด   
 
 

- ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
คณะผู้บริหารครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับ
ประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการดูงานมา
ปรับใช้กับ
เทศบาลนครตรัง 
4. หนว่ยงาน
ศึกษานิเทศก์ มี
แผนปฏิบัติการ 
ติดตาม ตรวจสอบ
การจดัการศึกษา
โรงเรียน 
ในสังกดัเทศบาล
นครตรงั ในด้าน
การประเมิน 
หลักสูตร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

 



 
100 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

- เพื่อเป็นการให้ความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชน  
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ นอก
สถานที่และได้แสดงออก
ในทางที่เหมาะสม  

- จัดกิจกรรมสง่เสริมให้
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้  
กล้าแสดงออกและ
สนุกสนาน  

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,500,000 1,500,000 1 ครั้ง - เด็กและ
เยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ตนเอง  
- เด็กและ
เยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น  
- เด็กและ
เยาวชนกล้า
แสดงออกและมี
ความสนุกสนาน
 
  

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดี
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน 
-เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียน 
-เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่
มีความประพฤติดี 

-จัดกิจกรรมธนาคาร
ความดี  นิทรรศการคนดี  
การประกวดนักเรียนดี  
ทัศนศึกษาดูงานและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง เข้า
ร่วมกิจกรรมธนาคาร
ความดี 
-จัดทําคู่มือและสมุดฝาก
ความดี  สําหรบั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง -นักเรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 
-นักเรียนมี
บุคลิกภาพที่ดี 
-นักเรียนที่มี
ความประพฤติดี
ได้รับการยก
ย่อง 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมทางศาสนา 
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนศาสนิกชนในการ
เรียนรู้และทํานุบํารุงศาสนา 
3. เพื่อเป็นการเผยแผ่
หลักธรรมทางศาสนาให้ 
ศาสนิกชนนําไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

-  จัดงานประเพณี
เกี่ยวกับศาสนา เช่น 
ประเพณีทําบุญวันสารท
เดือนสิบ  งานทอดกฐิน 
ฯลฯ โดยมี
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
ประมาณกิจกรรมครั้งละ 
10,000 คน 
- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนาเช่น 
ถือศีลอดของศาสนา
อิสลาม วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา  วัน
เข้าพรรษา  
วันออกพรรษา ฯลฯ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 4 กิจกรรม - ศาสนาได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ทํานุบํารุงอย่าง
ยั่งยืน 
- ศาสนิกชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจหลักการ
และ
ประวัติศาสตร์
ทางศาสนา
อย่างถูกต้อง
และนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- จัดการอบรมความรู้
ด้านศาสนาแก่ศาสนิกชน 
การจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา สถานทีต่่างที่
เกี่ยวกับศาสนา 
- จัดบรรพชาและ
อุปสมบทภาคฤดูร้อน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ทางศาสนา 
3. เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรม
ศาสนิกชนทั่วไป 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมแก่เด็ก 
เยาวชนประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาและ
สถานที่สําคญัทางพระ
พุทธประวัติและสถานที่
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ประวัติศาสตร์ของ
ศาสนาต่างๆและศาสน
สถานที่สําคญั 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3 กิจกรรม - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเป็น
บุคคล ที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรมอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมี
ความสุขและมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ความ
เป็นมาของ
พระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง 
- ศาสนสถานที่
ได้รับการฟื้นฟู
และอนุรักษ์สืบไป 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 

- เพื่อจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังเข้าร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 

160,000 - - นักเรียน 

ร้อยละ 
100 เข้า

ร่วม
กิจกรรม 

เทศบาลนคร
ตรังจัดงานวัน
แม่แห่งชาติของ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

-สํานัก
การศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 

6 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 

- เพื่อจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังเข้าร่วมกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 

160,000 

 

- - นักเรียน 

ร้อยละ 
100 เข้า

ร่วม
กิจกรรม 

เทศบาลนคร
ตรังจัดงานวัน
พ่อแห่งชาติของ
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

-สํานัก
การศึกษา 

-งานโรงเรียน 

-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการวันไหว้ครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อจัดวันไหว้ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง 

- เด็กเล็กทุกระดับได้ร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

10,000 - - นักเรียน
ร้อยละ 
100 เข้า

ร่วม
กิจกรรม 

เด็กเล็กได้ร่วม
กิจกรรมวันไหว้
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- ศพด.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรยีนการสอนอย่างมีคณุภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 2,3,4 โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังขวิทย์)

- เพื่อทดแทนสี
อาคารเรียนเดิมซึ่งมี
สภาพเก่า 
- สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับนักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง 

ทาสีอาเรียน 2,3,4 ทั้งภายในและ
ภายนอก 

1,200,000 - - 3 หลัง - อาคารเรียน
มีความ
สวยงามมี
บรรยากาศที่
น่าเรียนมาก
ขึ้น 
- นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ
กับบรรยากาศ
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงพื้น
อาคารพละศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 

- เพื่อให้นักเรยีน
ฝึกซ้อมกีฬามคีวาม
ปลอดภัย 
- เพื่อให้สนามการ
แข่งขันที่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงพื้นอาคารพลศึกษา 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตาราง-
เมตร 

420,000 - - 1 แห่ง - การฝึกซ้อม
กีฬามีความ
ปลอดภัย 
- มสีนามการ
แข่งขันที่มี
มาตรฐาน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

3 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินและควบคุม  
ดูแลได้ดีขึ้น 
- เพื่อให้สามารถได้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์)  มีรายละเอียดดังนี้ 
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนขนาด
กว้าง 4.60 เมตรสูง 3.00 เมตร 
จํานวน 4 ชุด  
- ปรับปรุงพื้นอาคาร 
- ก่ออิฐบล็อกกั้นบริเวณช่องว่างที่
เหลือโดยรอบ 

1,300,000 - - 1  หลัง -ทรัพย์สินของ
โรงเรียนมี
ความ
ปลอดภัย 
-ผู้ใช้บริการ
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

4 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ําอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

-  เพื่อใหม้ีห้องน้ําที่
สะอาด  สวยงาม  
และปลอดภัย 
-  เพื่อใหม้ีห้องน้ําใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงห้องน้ําอาคารเรียน  3  
จํานวน  2  หอ้ง 
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม ่
- เปลี่ยนโถส้วมและโถปัสสาวะ
ชาย 
- ปรับปรุงระบบน้ําใช้ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ํา 

90,000 - - 2  ห้อง -  มีห้องน้ํา
เพียงพอกับ
บุคลากร 
 -  มีห้องน้ําที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการปูกระเบื้อง
อาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อความสวยงาม
ของ และดูแลรักษา
ความสะอาดได้ง่าย 

- ปูพื้นกระเบื้องในห้องเรียนและ
ห้องเรียนพิเศษ จํานวน 8 หอ้ง 
พื้นที่ประมาณ 1,155 ตาราง
เมตร 
- ขัดพื้นบันไดและขั้นบันไดพร้อม
ลงน้ํายาเคลือบ พื้นที่ประมาณ 
80 ตารางเมตร 

750,000 - -   1  แห่ง -โรงเรียนและ
นักเรียนมี
ห้องเรียนที่
สวยงามและ
เหมาะกับ
บรรยากาศใน
การเรียนการ
สอน   

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

6 โครงการปรับปรุง 
ห้องพักครู   
อาคารเรียน 6 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 
 

-เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มี
ความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห้องพักครู   
จํานวน  1  หอ้ง      
มีรายละเอียดดังนี้ 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU 
จํานวน  2 เครือ่ง 
- ติดตั้งฝ้าเพดาน 
- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง  
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 
2 จุด 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิงกรอบ
อลูมิเนียม  
 
 

- 99,500 - 1  ห้อง -  มีห้องพักครู
ที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน  
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 2,4 โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์)  

-  เพื่อความสวยงาม
และเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

-  ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 2  
และอาคารเรียน  4 

700,000 - - 2  หลัง -  อาคารมี
ความสวยงาม  
เหมาะสมกับ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ ) 

8 โครงการปรับปรุง
ห้องธุรการ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์) 
 

-เพื่อให้มีห้องธุรการ
ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะดวกต่อ
การจัดเก็บเอกสาร 

ปรับปรุงห้องธุรการ   
จํานวน  1  หอ้ง มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 - เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 
- ติดตั้งตู้เก็บเอกสาร 
- ติดตั้งเคาเตอร์บริการ 
- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง  
 

- 300,000 - 1  ห้อง - มีห้องธุรการ
ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
สะดวกต่อการ
จัดเก็บ
เอกสาร 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ ) 

9 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักภารโรง 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

-เพื่อให้มีบ้านพัก
สําหรับภารโรง
ภายในโรงเรียน 

ก่อสร้างบ้านพักภารโรงจํานวน 1 
หลัง 2 ชั้น เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 
96  ตารางเมตร 
 

- 1,000,000 - 1  หลัง - มีบ้านพัก
ภารโรงใน
โรงเรียน
จํานวน  1  
หลัง 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ ) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

-  ภารโรงได้
อยู่ประจําใน
โรงเรียนและ
ดูแลความ
เรียบร้อยใน
โรงเรียน 
 

10 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

-เพื่อให้มีอาคาร
อเนกประสงค์สําหรับ
เก็บครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ต่างๆ  
- เพื่อเป็นสถานที่
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง   เนื้อที่ประมาณ  
72 ตารางเมตร 
- อาคาร คลส. 
- หลังคาโครงสร้างเหล็ก   
 

- 600,000 - 1  หลัง - มีอาคาร
อเนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง
สําหรับเก็บ
ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ต่างๆ  
- มสีถานที่
ซ้อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่างๆ
ที่จําเป็นกับ
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

- เพื่อให้มีห้องเรียน
ปฐมวัยที่เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 

ปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย  
จํานวน 7 ห้องเรียน ดังนี้ 
- เปลี่ยนบานประตูเป็นกระจก
บานเปิด 
- เปลี่ยนบานหน้าต่างเป็นกระจก
บานเลื่อน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัด
ลมดูดอากาศ 
 

1,000,000 - - 7  ห้อง - มีห้องเรียน
ปฐมวัยที่
เหมาะสมกับ
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในบริเวณ
โรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อให้โรงเรียนมี
แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 
- เพื่อรองรับอาคาร
ใหม่ของโรงเรียนมี
ไฟฟ้าอย่างพอเพียง 
- เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียน และ
ชุมชน 
 
 

- ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
โดยรอบบริเวณโรงเรียน 
- โรงเรียนมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 

- 150,000 - 1  แห่ง - โรงเรียนมี
แสงสว่าง
เพียงพอ 
- มีไฟฟ้า
เพียงพอกับ
จํานวนอาคาร
ที่เพิ่มขึ้น 
-ทรัพย์สินของ
โรงเรียนมี
ความ
ปลอดภัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อที่ดิน 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 

- เพื่อให้โรงเรียนมี
พื้นที่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 
-  เพื่อขยายพื้นที่
รองรับการขยายตัว
ของโรงเรียน 
 
 
 
 

1.จัดซื้อที่ดิน จํานวนไม่น้อยกว่า 
7 ไร่   

- 12,000,000 
 

- 1  แปลง -  โรงเรียนมี
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

14 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์) 

- เพื่อให้มีห้องเรียน
เพียงพอ 
- เพื่อให้มีห้องเรียน
เฉพาะสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
-  เพื่อใหม้ี
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารเรียน จํานวน 1 
หลัง ประกอบด้วย 
- ห้องเรียน 12 ห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จํานวน 1 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการเคมี  จํานวน 1 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการชีวะ จํานวน 1 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
จํานวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- 25,000,000 - 1 หลัง -  มีอาคาร
เรียนสําหรับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
จํานวน  1  
หลัง 
-  มีห้องเรียน  
ห้องพิเศษ 
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
นักเรียนระดับ

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- ห้องผู้บริหาร จํานวน 1 ห้อง 
- ห้องสํานักงาน จํานวน 1 ห้อง 
- ห้องประชุม จํานวน 1 ห้อง 
 
 

15 โครงการก่อสร้างรั้ว 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน 
- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบริเวณโรงเรียน 
- เพื่อความสะดวกใน
การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 
การเข้า – ออก 
บริเวณโรงเรียนของ
นักเรียนและทรัพย์
สอนของราชการ 
 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ตลอดด้านทิศใต้ ความยาว 130  
เมตร สูง 2.60 เมตร   
   

- - 900,000 
 

1  ที ่ -  โรงเรียนมี
รั้วรอบขอบ
ชิดป้องกัน
อันตรายที่จะ
เกิดกับ
นักเรียน 
-  ป้องกัน
ทรัพย์สินของ
โรงเรียนให้คง
อยู่ 
-  โรงเรียนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

-  เพื่อให้เหมาะกับ
การเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
 

ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จํานวน 6 ห้อง ขนาด 8 
x 8 ม. ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  
25,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และทาสีภายใน
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งไฟ
นีออนตะแกรง จํานวน   6 จุด   
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
- เปลี่ยนกระดานดําเป็นไว
บอร์ด 
 
 
 
 
 
 
 

- 1,500,000 - 6  ห้อง -  มีห้องเรียน
เพียงพอกับ
การขยายชั้น
เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
-  มีห้องเรียน
ที่เหมาะกับ
การเรียนการ
สอน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์พื้นที่ลาน 
หน้าเสาธง    
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 
 
 

- เพื่อให้นักเรยีนได้มี
พื้นที่สําหรับทาํ
กิจกรรมหน้าเสาธง 
- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น
สวยงาม 
- นักเรียนและชุมชน 
มีลานอเนกประสงค์
สําหรับใช้ทํากิจกรรม 
ต่างๆ 

- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้าง
อาคารเรียน 5 และ อาคารเรยีน 
6 ประมาณ 1,000 ตารางเมตร 
ให้เป็นพื้นที่สําหรับนักเรียนได้เข้า
แถวทํากิจกรรมหน้าเสาธงและ
ปรับใช้เป็นลานอเนกประสงค์
สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ 
 

- 700,000 - 1  แห่ง -นักเรียนได้มี
พื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรมหน้าเสา
ธง 
-โรงเรียนมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
ร่มรื่น 
- นักเรียนและ
ชุมชนมีลาน
อเนกประสงค์
สําหรับใช้ทํา
กิจกรรม 
ต่างๆ

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

18 โครงการซ่อมแซมรั้ว 
อาคารเรียน 2  
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อให้นักเรยีนได้มี
บริเวณอยู่ในโรงเรียน
อย่างเป็นสัดส่วน มี
ความปลอดภัยสูง 
และครูสามารถดูแล
นักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง  
- เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากรถหน้า
โรงเรียน 

- มีรั้วหน้าอาคารเรียน 2 
ความยาว 123.00 เมตร 
สูง 1.60 เมตร 

- 350,000 - 1  ที ่ -ให้นักเรียนมี
บริเวณ 
อยู่ในโรงเรียน
อย่างเป็น  
สัดส่วน  มีความ
ปลอดภัยสูงและ
ครูสามารถดูแล
นักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง  
- สามารถ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง 
ห้องสื่อการเรียน 
การสอน โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เป็นสัดส่วน  สามารถ
เก็บสื่อการเรียนการ
สอนได้เป็นระบบ 
สะดวกต่อการใช้งาน 
- เพื่อปรับปรุงห้อง
สื่อการเรียนการสอน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน และการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการ
สอน รายละเอียดดังนี้ 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกบาน
เลื่อน 
- ติดตั้งเหล็กดัด  
- ติดพัดลมเพดานใบพัด ขนาด 18 
นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝ้าเพดาน 
- ทาสีภายใน 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งไฟ
ดาวไลท์ จํานวน 10 ดวง ไฟ
นีออนตะแกรง จํานวน 6 จุด   
 
 
 
 
 
 
 
 

- 200,000 - 1  ห้อง - มีห้องสื่อการ
เรียนการสอน
ที่มี
สภาพแวดล้อ
มที่ดีเอื้อต่อ
การเรียนรู้
และพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
- ห้องสื่อมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย  
เป็นระเบียบ  

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม
อเนกประสงค์  
อาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 
 
 
 

- เพื่อปรับปรุงบริเวณ
ใต้อาคารเรียน 4 ให้
เป็นสถานที่สําหรับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- เพื่อส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ทางการเรียนได้มี
ห้องสื่อการเรียนที่
ทันสมัย  

ปรับปรุงต่อเติมใต้อาคารเรียน 4 
เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์   
- ก่ออิฐฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสีฝา
ผนัง ปูพื้นกระเบื้อง   
- ประตู – หน้าต่างกรอบ
อลูมิเนียมพร้อมกระจก  
- ติดตั้งม่านปรับแสง  
- ติดตั้งเหล็กดัด   
- ติดตั้งฝ้าเพดาน และ ระบบ
ไฟฟ้า   
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ขนาด
ไม่น้อยกว่า   
36,000 บีทียู จํานวน 8  เครื่อง 
-  ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,232,000
 

1  ห้อง - มีห้อง
ประชุมที่
ประชุม
นักเรียนได้ไม่
น้อยกว่า 300 
คน 
- มีห้อง
ประชุมที่
สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่าง
เพียงพอ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 



 
119 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชน
และบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อแนะแนว
การศึกษา 

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
1 ป้าย ประกอบด้วย 
- ซุม้ป้ายประชาสัมพันธ์   
ทําด้วยเสาโรมัน 2 เสา 
- หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องซี
แพค 
- ขนาดป้ายกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
2.40 เมตร 
- ป้ายบุด้วยกระดานชานอ้อยทั้ง 
2 ด้าน และปิดทับด้วยผ้า
กํามะหยี่ 
- ปิดด้วยกระจกบานเลื่อนทั้ง 2 
ด้าน ด้านละ 2 บาน 
ล๊อคด้วยกุญแจล๊อคกระจกทัง้ 2 
ข้าง 
- พื้นด้านล่างปูด้วยบล็อกซีเมนต์ 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 
เมตร 

- 200,000 - 1  ป้าย - มีป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนให้
ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน 
- ได้
ประชาสัมพัน
ธ์ 
กิจกรรมและ
ผลงานเด่น
ของนักเรียน
แก่ผู้ปกครอง  
ชุมชนบุคคล
ทั่วไป  และ
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 



 
120 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง 
ป้ายชื่อโรงเรียน 
หน้าอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 2     
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

- เพื่อสร้างป้ายชื่อ
โรงเรียนใหม่ ทดแทน
ป้ายเดิม ซึ่งมีสภาพเก่า
และค่อนข้างชํารุด 
-  เพื่อความสวยงาม
และเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

- สร้างป้ายชื่อโรงเรียนพื้นที่  4 
ตารางเมตร   
- ตัวหนังสือสแตนเลส  
ตัวนูน ปูด้วยกระเบื้องแกรนิต 

- 46,000 - 1  ป้าย - โรงเรียนมี
ป้ายชื่อที่
สวยงามบุคคล
ทั่วไปสามารถ
มองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

23 โครงการก่อสร้าง 
แท่นพระบูชาประจํา 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อเป็นที่เคารพ
สักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของ
นักเรียนและบุคลากร
ทุกคน 
 

- ก่อสร้างแท่นพระบูชาประจํา
โรงเรียน จํานวน 1 หลัง แบบ 
คศล. ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร  
พร้อมตกแต่งกนกลายไทย 

- - 350,000 1  แท่น - นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนมีจุด
ศูนย์รวมยึด
เหนี่ยวจิตใจ
ประจําโรงเรียน 
- นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนเห็น
ความ สําคัญ
ของศาสนา 
- ปลูกฝังค่านิยม
วิธีการดําเนิน
ชีวิตตามประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม
ของไทย

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 



 
121 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนาม 
บาสเก็ตบอล 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 
 

- เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน 
- เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์ในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
- เพื่อให้สามารถใช้
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ขณะฝน
ตก 
 

ก่อสร้างหลังคาสนาม
บาสเกตบอล จํานวน 1 ที ่
- หลังคาโครงสร้างเหล็ก  ขนาด
กว้าง 30.00 เมตร  ยาว 50.00 
เมตร สูง 8.00  เมตร   
มีตาข่ายเหล็กล้อมรอบ  
สูง 3.00 เมตร 
 

- - 700,000 1  หลัง - โรงเรียนมี
สนาม
บาสเกตบอลที่
ได้มาตรฐาน 
มีหลังคา
ก่อให้เกิด
ความสะดวก 
และปลอดภัย
ในการใช้เป็น
สนามสําหรับ
เล่นและ
แข่งขันกีฬา 
- เป็นสถานที่
ให้บริการ
ชุมชนในการ
ทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่น 
การออกกําลัง
กายตอนเย็น 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 



 
122 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถ   
โรงเรียนเทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 
 
 
 

- เพื่อเป็นที่จอดรถ
ของโรงเรียนและรถ
ของบุคลากร 
-  เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างที่จอดรถ ประกอบด้วย 
- ที่จอดรถโครงสร้างเหล็ก 
แข็งแรง  
- หลังคามุงด้วย Metal  Sheet 
- จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า   
30 คัน 

- 800,000 - 1  แห่ง - มีทีจ่อดรถ
ของโรงเรียน
และของ
บุคลากรอย่าง
เพียงพอ 
-  มีที่จอดรถที่
เป็นระเบียบ  
สวยงาม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

26 โครงการปรับปรุง
ห้องนาฏศิลป์ 
โรงเรียนเทศบาล  2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

- เพื่อให้มีห้อง
นาฏศิลป์สําหรับ
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์  จํานวน 1 
ห้อง รายละเอียดดังนี้ 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิงกรอบ
อลูมิเนียม 
- ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ และเสือ้ผ้า 
- ติดตั้งกระจก  

- 100,000 - 1 ห้อง มีห้อง
นาฏศิลป์ให้
นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติใน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 

27 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม โรงเรียน
เทศบาล  2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

- เพื่อให้มีห้อง
ประชุมที่เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 

ปรับปรุงห้องประชุม  จํานวน 1 
ห้อง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- บิวอินภายในห้อง 
- ติดตั้งม่าน 

- - 2,500,000 1  ห้อง - มีห้อง
ประชุมขนาด
ใหญท่ี่
เพียงพอกับ
การประชุม
นักเรียน
ทั้งหมด 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์ )  
 



 
123 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

28 โครงการสร้างโรง
ฝึกงานประติมากรรม
การปั้น 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

เพื่อให้นักเรียนมี
สถานที่ได้ฝึกการ
ปฏิบัติจริงสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

รื้อห้องน้ําเดิม พร้อมก่อสร้างโรง
ฝึกงาน จํานวน 1 หลัง 

800,000 - - 1 หลัง โรงเรียนมีโรง
ฝึกงานสําหรับ
จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนให้
นักเรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

29 โครงการก่อสร้าง 
อาคารหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หนึ่ง โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
จําหน่ายผลงาน
นักเรียน 

ก่อสร้างอาคาร 
จํานวน 1 หลัง 
โครงสร้างคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
หลังคากระเบื้อง ประตูบานเปิด
อลูมิเนียมและหน้าต่างบานเลื่อน 
2 ชุด 

- 450,000 - 1 หลัง มีอาคารเป็น
สถานที่
จําหน่าย
ผลงาน
นักเรียน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 

30 โครงการก่อสร้างเรือน
เพาะชํา โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การงาน ฯ 
( งานเกษตร ) 
 

ก่อสร้างโรงเพาะชํา จํานวน 1 
หลัง 

90,000 - - 1  หลัง โรงเพาะชํา 
จํานวน 1 หลัง
สําหรับทํา
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 



 
124 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 โครงการทาสีรั้ว 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
 

เพื่อทดแทนสีรัว้เดิม
ที่มีสภาพเก่าไม่
สวยงาม 

ทาสีรั้วโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก 

150,000 - - 1 ครั้ง โรงเรียนมีรั้วที่
สวยงามและมี
บรรยากาศที่ดี 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 

32 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

เพื่อทดแทนสอีาคาร
เรียนเดิมที่มีสภาพ
เก่า 
 

ทาสีทั้งภายในภายนอกของ
อาคารเรียน 3 
 

350,000 - - 1 หลัง อาคารเรียนมี
ความสวยงามมี
บรรยากาศที่น่า
เรียนมากขึ้น 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

33 โครงการปูกระเบื้อง 
อาคารเรียนเทพธาโร 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

เพื่อความสวยงาม
ชองอาคารเรียนและ
ดูแลรักษาความ
สะอาดได้ง่าย 
 

- ปูพื้นกระเบื้องบริเวณอาคาร
เรียน พื้นที่ประมาณ 115 ตาราง
เมตร 
- ขัดพื้นหินขัดและขั้นบันได 

220,000 - - 12 ห้อง โรงเรียนมี
ห้องเรียน 
ที่สวยงามและ
บรรยากาศน่า
เรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

34 โครงการจัดทําป้าย 
การเรียนรู้ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนให้
นักเรียนศึกษาหา
ความรู้ 

ป้ายอะคริลิคพร้อมเสาปักป้าย 
60 ซม.และกรอบพืชสมุนไพร  
คําสุภาษิต คําพังเพย ขนาด   
20X40 ซม. พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 120 ป้าย 
 

- 45,000 - 120 
ป้าย 

นักเรียนมี
พัฒนาการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 



 
125 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุง
ห้องพยาบาล 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 

เพื่อให้เป็นห้องที่
บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
และปลอดภัยมี
อุปกรณ์พร้อมในการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
 
 

- เปลี่ยนบานประตูเป็นกระจก
บานสวิง จํานวน 2 บาน 
- ติดตั้งม่านปรับแสงในห้อง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัด
ลมดูดอากาศ 

180,000 - - 1 ห้อง โรงเรียนมีห้อง
พยาบาลที่มี
สภาพแวดล้อ
มเหมาะสมใน
การปฐม
พยาบาล
นักเรียน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 

36 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถ โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 

-เพื่อเป็นที่จอดรถของ
บุคลากรในโรงเรียน 
-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างที่จอดรถ ประกอบด้วย 
ที่จอดรถโครงสร้างเหล็กแข็งแรง 
หลังคามุงด้วย Metal Sheet 
จอดรถได้ 15 คัน 

- 300,000 - 1 หลัง โรงเรียนมีที่
จอดรถเป็น
ระเบียบ
สวยงามและ
เพียงพอต่อ 
บุคลากร 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 

37 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนรับทราบ 
- เพื่อเสนอผลงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ป้าย 
- ซุม้ป้ายประชาสัมพันธ์ทําด้วย
เสาโรมัน 2 เสา  
- หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องซี

- 280,000 - 1 ป้าย 
 

มีป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์โรงเรียนได้
ประชาสัมพัน
ธ์กิจกรรมของ

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 



 
126 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 
 
 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนรับทราบ 
- เพื่อเสนอผลงาน
ดีเด่นของนักเรียนต่อ
สาธารณชน 

- ป้ายกว้าง1.30 ม. ยาว 2.20 ม. 
ป้ายระบุด้วยกระดานชานอ้อยทั้ง 
2 ด้านและปิดท้ายด้วยผ้า
กํามะหยี่ปิดด้วยกระจกบานเลื่อน
ทั้ง 2 ด้านๆละ 2 บานล็อคด้วย
กุญแจล็อคกระจําทั้ง2 ข้าง  พื้น
ด้านล่างปูด้วยบล็อกซีเมนต์ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 2.5 เมตร 
 

-นักเรียนได้
เสนอผลงาน
ดีเด่น 

38 โครงการปรับปรุง
ห้องดนตรี โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใช้เป็นห้องซ้อม
ดนตรีซึ่งเก็บเสียงได้
และไม่รบกวนการ
เรียนการสอนห้องอื่น 
- เพื่อเป็นสถานที่เก็บ
เครื่องดนตรีที่
เหมาะสม 

ปรับปรุงห้องฝึกซ้อมเรียนดนตรี
จํานวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 8.2 เมตร สูง 3.5 
เมตร รวมพื้นที่ 179 ตารางเมตร 
มีรายละเอียดดังนี้ 
-หน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อนซับ
เสียง 
-เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิงกรอบ
อลูมิเนียม 

- 230,000 - 1 ห้อง - มีห้องซ้อม
เรียนดนตรีที่
เหมาะสม 
- มสีถานที่
เก็บเครื่อง
ดนตรีได้อย่าง
เป็นระเบียบ
สวยงาม 
- มีห้องเรียน
วิชาดนตรีที่
เหมาะสมกับ
นักเรียน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้ง
เหล็กดัด ห้องเรียน
นักเรียนชั้นปฐมวัย 
อาคารเรียน 2 ชั้นบน 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง ) 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน ป้องกัน
อันตรายอันเกิดจาก
การเล่นซุกซนของ
นักเรียนปฐมวัย 

จัดทําเหล็กดัดห้องเรียนอาคาร
ปฐมวัย  
จํานวน 7 ห้องเรียน 

- 500,000 - 7 ห้องเรียน มีความ
ปลอดภัย
สําหรับ
นักเรียน
ปฐมวัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
 

40 โครงการซ่อมแซม
ประตูห้องเรียน 
ประตูห้องน้ํา อาคาร
เรียนวิภัชจิตต์ 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

1.เพื่อซ่อมแซมและ
เปลี่ยนบานประตู
ทดแทนบานประตู
ห้องเรียนที่ชํารุด  
2.เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนในการใช้
ห้องเรียน 
 
 

เปลี่ยนประตูห้องต่างๆ ของ
อาคารเรียนวิภัชจิตต์ ดังนี้ 
-เปลี่ยนประตูห้องเรียน จํานวน 
10 บาน ซ่อมแซมประตูห้องเรียน 
จํานวน 12 บาน 
- เปลี่ยนประตูห้องน้ํา จํานวน 10 
บาน 

180,000 - - 32 บาน - โรงเรียนได้
ซ่อมแซมและ
เปลี่ยนบาน
ประตูทดแทน
บานประตู
ห้องเรียนที่
ชํารุด  
- นักเรียนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ห้องเรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 



 
128 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

41 โครงการติดตั้ง
เหล็กดัดอาคาร
อํานวยการและ
อาคารห้องสมุด 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

- เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
- เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน 

1. ติดตั้งเหล็กดัดอาคาร
อํานวยการ ดังนี้ 
- ประตู จํานวน 1 ช่อง   
- หน้าต่าง จํานวน 5 ช่อง  
- ช่องแสงหน้าต่าง จํานวน 2 
ช่อง 
จํานวน 2 ช่อง   
2. ติดตั้งเหล็กดัดอาคารห้องสมุด 
ดังนี้ 
- ประตู จํานวน 5 ช่อง   
- หน้าต่าง จํานวน 9 ช่อง  
 

155,000 - - 2 แห่ง - โรงเรียนมี
สถานที ่
ปลอดภัย
สําหรับเก็บ
รักษา
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนมี
ความ
ปลอดภัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 
 

42 โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนชั้นปฐมวัย 
1–3 โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 

- เพื่อเปลี่ยน
กระเบื้องปูพื้นใน
ห้องเรียนใหมแ่ทน
กระเบื้องเดิมที่ชํารุด 
- เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยของ
นักเรียนในขณะอยู่ใน
ห้องเรียน 

รื้อกระเบื้องเดิมที่ชํารุดและปูพื้น
กระเบื้องเคลือบ จํานวน 3 
ห้องเรียน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 61 
ตารางเมตร พร้อมปรับบานประตู
ของเดิม 
 

70,000 
 

- -   3  ห้องเรียน 
 
 

- ห้องเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่  
1–3 มีพื้น
กระเบื้องใหม่
แทนกระเบื้อง
เดิมที่ชํารุด 
- นักเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1–
3 มีความ
สะดวก 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 



 
129 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 
 

 
43 โครงการติดตั้งม่าน

กันแดดประตูและ
หน้าต่างห้องเรียน
และห้องพิเศษอาคาร
เรียนอนุบาล  
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

- เพื่อป้องกัน
แสงแดดที่ส่องเข้ามา
ในห้องเรียนทําให้
เป็นอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน 
- เพื่อให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

จัดทําม่านปรับแสงห้องเรียนและ
ห้องพิเศษอาคารเรียนอนุบาล 
ดังนี้  
1. ติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง จํานวน 
21 บาน 
2. ติดตั้งผ้าม่านประตู 
จํานวน 15 บาน 

200,000 - - 1 แห่ง โรงเรียนมี
บรรยากาศที่
เอื้อต่อการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

44 โครงการปรับปรุง
พื้นที่สนามกีฬา
ด้านหน้าอาคารเรียน 
1 และด้านข้างสนาม
เด็กเล่น โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 

เพื่อปรับพื้นที่สนาม
กีฬาด้านหน้าอาคาร
เรียน 1 และดา้นข้าง
สนามเด็กเล่น   
ให้เป็นพื้นที่สําหรับ
นักเรียนวิ่งเล่นและ
ทํากิจกรรม 
 

- รื้อเสาธงเดิมที่ชํารุด เวทีและ
บริเวณที่ก่ออิฐปลูกต้นไม้ให้เป็น
พื้นที่โล่งสําหรับให้นักเรียนได้ทํา
กิจกรรม พื้นที ่5X36 เมตร 
- รื้อพื้นที่บริเวณที่ปลูกต้น
มะพร้าวปรับพื้นที่ให้เป็น 
พื้นที่โล่ง พื้นที ่1X57 เมตร 

75,000 - - 1 แห่ง โรงเรียนมี
สถานที่
เหมาะสมกับ
การใช้งาน
และไม่เป็น
อุปสรรคใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ของนักเรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 



 
130 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง 
ที่ว่างระหว่างอาคาร
เรียนอนุบาลและ
อาคารเรียนวิภัชจิตต์
เป็นห้องสหกรณ์
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

- เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องสหกรณ์สาํหรับ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง  
- เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญและ
เข้าใจบทบาทของ
การจัดการสหกรณ์ 

1.ต่อเติมพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร
เรียนอนุบาลและอาคารเรียนวิภัช
จิตต์เป็นห้องสหกรณ์ของโรงเรียน 
จํานวน 1 ห้อง   
2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 
2 เครื่อง  

- 400,000 - 1 แห่ง 
 

 - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

46 โครงการปรับปรุง 
ฝ้าเพดานและฝาผนัง
อาคารห้องสมุด  
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 

- เพื่อเปลี่ยนฝา้
เพดานและฝาผนัง
อาคารเรียน 1 แทน
ฝ้าเพดานและฝาผนัง
อาคารเรียน เดิมที่
ชํารุด 
- เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยของ
นักเรียน บุคลากร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในขณะอยู่ในอาคาร
เรียน 

- เปลี่ยนฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบ
ชั้นที่ 1 และ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
533 ตารางเมตร 
- เปลี่ยนฝาผนังภายนอกและ
ภายใน ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นวัสดุ
ไม้สังเคราะห์ตีซ้อนทับเกร็ด พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 398 ตารางเมตร 
พร้อมทาส ี

1,500,000 - - 1 หลัง อาคารเรียน 1 
มีฝ้าเพดาน
และฝาผนัง
อาคารเรียน 
ใหม่แทน
ของเดิมที่
ชํารุด 
และนักเรียนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย
ในขณะใช้
อาคารเรียน 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 



 
131 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

47 โครงการซ่อมแซม
ประตูเหล็กอาคาร
ปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 

- เพื่อซ่อมแซมประตู
เหล็กอาคารปฐมวัย 
ที่ชํารุดให้ใช้การได้ดี 
- เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัยของ
นักเรียน บุคลากร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในขณะอยู่ในอาคาร
เรียน 
 

ซ่อมแซมประตูเหล็กอาคาร
ปฐมวัย ชั้น 1 ที่ชํารุดให้ใช้การได้
ดี พร้อมทาสีใหม่ ทั้งสองด้าน 

15,000 
 

- - 1 แห่ง -อาคารเรียน
ปฐมวัยมีประตู
เหล็กที่ใช้การได้
ดี 
-นักเรียน 
บุคลากรและ
บุคคลที่
เกี่ยวข้องมีความ
สะดวก 
ปลอดภัย
ในขณะอยู่ใน
อาคารเรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

48 โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องปรุงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 

- เพื่อปรับปรุงพื้น
ห้องปรุงอาหาร  
- เพื่อให้ห้องปรุง
อาหารมี 
ความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และง่าย
ในการทําความ
สะอาด 
 
 
 

ปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง ห้องปรุง
อาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 62 
ตารางเมตร 
 

50,000 
 

- - 1 แห่ง - ห้องปรุง
อาหารมี 
ความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 
และง่ายใน
การทําความ
สะอาด 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 



 
132 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา – ห้องส้วม 
อาคารวิภัชจิตต์ 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 

- เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ํา - ห้องส้วม 
อาคารวิภัชจิตต์ ให้
ใช้การได้ดี 
- เพื่อให้มีห้องน้ํา - 
ห้องส้วม เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

- ปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ํา เดิน
ระบบท่อระบายน้ํา และเปลี่ยน
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา ในห้องน้ํา
ชั้นที่ 1 
- เปลี่ยนสขุภัณฑ์ภายในห้องน้ํา 
ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 

400,000 - - 1 แห่ง โรงเรียนมี
ห้องน้ํา – ห้อง
ส้วม ทีส่ะอาด
ใช้การได้ดี
และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
 

50 โครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

- เพื่อให้มีห้องเรียน
และห้องพิเศษ
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
- เพื่อใช้เป็นที่สําหรับ
ให้นักเรียน ครู
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนได้ใช้
สถานที่ทํากิจกรรม 
ต่างๆ 
 
 
 
 

- ก่อสร้างอาคารเรียนค.ส.ล 4 
ชั้นจํานวน 1 หลังตามแบบ
มาตรฐานสน.ศท. 4/12   

10,000,000 
(ขอรับเงิน 
อุดหนุน ) 

- - 1 หลัง - โรงเรียนมี
อาคารเรียน 
เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

51 โครงการติดตั้งระบบ 
เครือข่ายไร้สาย 
(wifi) 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ 
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
- เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบเครือข่ายไร้
สาย (wifi) สําหรับใช้
แท็บเล็ตในการเรียน
การสอนได้ 
- เพื่อนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย
และมีคุณภาพดีมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไรสาย
อาคารเรียนวิภัชจิตต์  
ชั้น 4 จํานวน 3 จุด  
ชั้น 3 จํานวน 3 จุด  
ชั้น 2 จํานวน 3 จุด  
ชั้น 1 จํานวน 3 จุด  
อาคารเรียน 1 และอาคาร
อนุบาล จํานวน 4 จุด ติดตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(wireless) LINKSYS จํานวน 16 
ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch) 24 Ports 
Gigabit10/100/1000  จํานวน 
2 ตัว 

160,000 
งบเงินอุดหนุน 

- - 16 จุด 
 

- โรงเรียนมี
นวัตกรรม 
สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียน 
การสอน 
- โรงเรียนมี
สัญญาณ 
อินเตอร์เน็ต
สําหรับใช้แท็บ
เล็ตในการ
เรียนการสอน
ได้ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

52 โครงการจัดสร้างศูนย์
การเรียนรู้และ 
สื่อการเรียนการสอน 
เพิ่มศักยภาพสู่ความเป็
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และพัฒน
ทักษะปฐมวัย เพื่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 
เข้าสู่อาเซียน 
 

1.นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาดีขึ้น 
2.นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ฝึกทักษะการ
สังเกต การเรียนรู้
รอบตัว พัฒนาเรื่อง
สมองทั้งซีกซ้ายและ  
ซีกขวาอย่างต่อเนื่อง 
3.นักเรียนมีความสุข 
สนุกสนาน ในการ
เรียนรู้ มีระเบียบวินัย
ในการเล่นและการ
เก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําห้องการเรียนรู้วิศวกรรม
พื้นฐาน หุ่นยนต์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมจํานวน 1 ห้อง 
และจัดทําศูนย์การเรียนรู้พัฒนา
ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สําหรับระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถม (Creative Classroom) 

- 4,000,000 - 
 

1 ห้อง 1.นักเรียน
ระดับก่อนวัย
เรียนทุกคนมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาดี
ขึ้น 
2.  นักเรียนทุก
คนอยากมา
โรงเรียน 
3. ผู้ปกครอง
เห็นความสําคัญ
ในการเล่นเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ขบวนการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมระหว่างอาคาร
เรียน 1 กับอาคาร
เรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

 - เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน
ในช่วงเวลาฝนตก 
- เพื่อให้นักเรยีนได้
เดินเรียนระหว่าง
อาคารเรียน 1 กับ
อาคารเรียน 2 

- ทางเชื่อมระหว่างระหว่าง
อาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 2 
กว้าง 2.40 ม.  ยาว 27 ม. 

480,000 - - 1 แห่ง -  นักเรียนจะ
ได้ไม่ต้องเดิน
เปียกเวลาฝน
ตก ระหว่าง
อาคารเรียน 1 
กับ อาคาร
เรียน 2 
-  นักเรียน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางไป- 
มาระหว่าง
อาคารเรียน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  
 

54 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา – ห้องส้วม 

- เพื่อปรับสภาพ
ห้องน้ํา – ห้องส้วม ให้
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อให้สภาพห้องน้ํา 
– ห้องส้วมอยู่ในสภาพ
ที่ใชง้านได้ด ี
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้า 
- เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม ฝ้าแพดาน

ปรับปรุงห้องน้ํา – ห้องส้วม 
- ซ่อมแซมงานคอนกรีตที่
แตกร้าว ,เหล็กผุเป็นสนิม และ
ฉาบปูน 
- รื้อฝ้าเพดานภายใน , ทําการ
ติดตั้งใหม่ 
- รื้อฝ้าเพดานภายนอก, ทําการ
ติดตั้งใหม่ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ 

500,000 - - 1 หลัง - นักเรียน
สามารถใช้
ห้องน้ํา , ห้อง
ส้วมได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะ 
- มีห้องน้ํา
ห้องส้วมที่ใช้
งานได้ดี 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- เพื่อปรับปรุงระบบ
กันรั่วซึมหลังคา 
เปลี่ยนอุปกรณช์ุด 
อ่างล้างหน้า 
- ทาสีทั้งภายนอก – 
ภายใน  ห้องน้ํา ห้อง
ส้วม 

- ปรับปรุงระบบประปา 
- เปลี่ยนอ่างลา้งหน้า  พร้อม
กระจกและอุปกรณ์ 
- เปลี่ยนอ่างเก็บน้ําหินขัด 
- ทาสทีั้งระบบภายใน – 
ภายนอก 
- ทําระบบกันรั่วซึมหลังคา 

55 โครงการปรับปรุง 
โรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล  5  
(วัดควนขัน) 
 

1.เพื่อให้นักเรียนได้มี
โรงเรียนอาหารที่ใหม่
ขึ้น 
2.เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอ 
 

- ทาสีโรงอาหาร 
- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ลอนคู่  
เป็นหลังคา METAL SHEET หนา 
5 มม. ติดแผ่น PE  หนา 5 มม. 
- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด
โครงเคร่า T – bar  เป็นฝ้า
เพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ 
ทาสี 
- เปลี่ยนเชิงชายและไม้ทับเชิง
ชาย 
- เปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ติดตั้งพัดลมเพดาน 
- ซ่อมเปลี่ยนบังตาประตูเหล็กยืด 
 

760,000 - - 1 หลัง ได้มีโรงอาหาร
ที่มีความ
สวยงามและมี
ความ
สะดวกสบาย
มากขึ้น 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  
 



 
137 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-6) มี
ห้องเรียนทันสมัย 
-เพื่อปรับปรุง
บรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
-เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิในการเรียน
และป้องกันเสียง
รบกวนจากภายนอก 

-โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ดังนี้ 
-เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกบาน
เลื่อน 
-เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด
กรอบอลูมิเนียม 
-ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและบาน
ประตูพร้อมติดตั้งม่านปรับแสง 
-ทาสีผนังและฝ้าเพดาน 
-ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 
-ขัดพื้นหินขัด 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัด
ลมดูดอากาศ 
 

550,000 - - 1 ห้อง โรงเรียนมี
ห้องเรียนที่
ทันสมัย 
-นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน 
-มีบรรยากาศใน
ห้องเรียนเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
-นักเรียนมี
สมาธิต่อการ
เรียนและไม่มี
เสียงรบกวน
จากภายนอก 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 

57 โครงการปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อปรับปรุงสภาพ
ห้องคอมพิวเตอร์ให้มี
สภาพ แวดล้อมที่ดี
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติงาน  

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมจํานวน 
1 ห้อง  รายละเอียดดังนี้ 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกบาน
เลื่อนอลูมิเนียม 
- เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบาน
เปิดกรอบอลูมิเนียม 
- ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและบาน

500,000 - - 1 ห้อง - มีห้อง
คอมพิวเตอร์ที่
มีสภาพแวด- 
ล้อมที่ดีเอื้อต่อ
การเรียนรู้
และพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- งานทาสีภายในห้อง 
- ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ขัดพื้นหินขัด 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัด
ลมดูดอากาศ 
 
 
 
 

58 โครงการปรับปรุง
ห้องคหกรรม
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ได้เรียนและฝึกปฏิบัติ
จริงตามหลักสตูร
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

- ปรับปรุงห้องชั้นล่างอาคารเรียน 
3 จํานวน 1 หอ้ง 
ขนาด 9.30 9.80 เมตร 
- ปรับปรุงให้มีอ่างล้างมือ     
จํานวน 4 ชุด 
- ออกแบบตกแต่งภายในให้มี
สถานที่ เตรียม – ปรุง – จัดเก็บ
และจําหน่ายอาหาร 
 
 
 
 

300,000 - - 1 ห้อง โรงเรียนมีห้อง 
คหกรรมที่
สมบูรณ์
เหมาะสําหรับ
ให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 



 
139 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนพร้อม
อุปกรณ์สําหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
 

-  เพื่อให้เด็กทีม่ี
ความต้องการพิเศษ
ได้มีโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้เท่า
เทียมกับเด็กอื่นๆ
ทั่วไป 
- เพื่อให้โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) ได้มี
สถานที่พร้อม
อุปกรณ์การจัดการ
เรียนรู้สําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ 
 

- ปรับปรุงอาคารเรียน  2 จํานวน 
4 ห้อง ดังนี้คือ ทาสีภายใน  ทํา
ป้ายนิเทศ  ตู้เก็บสื่อ-เอกสาร ชั้น
ติดฝาผนัง ชั้นวางอุปกรณ์ อ่าง
ล้างมือ ฯลฯ 
-จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
กระดานไวท์บอร์ด คอมพิวเตอร์-
เครื่องพริ้นท์ครบชุดเครื่องฉาย
พร้อมจอ  โทรทัศน์  เครื่องเล่นดี
วีดีไมโครโฟน อุปกรณ์พัฒนา
ทักษะเคลื่อนไหว การใช้
กล้ามเนื้อต่างๆ  โต๊ะญี่ปุ่นฯลฯ 
 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนอาหาร ดังนี้ 
เตาครัวไทย 2 หัว ถังแก๊ส-หัวแก๊ส เตา
อบไฟฟ้า  ชุดประกอบอาหารคาวหวาน 
เช่น  เขียง   มีด   จาน  ชาม หม้อ  
กระทะ  ตะหลิว  กะละมัง  ตะกร้า โต๊ะ
ประกอบอาหาร  ตู้เย็น  ตู้เก็บอาหาร
และอุปกรณ์  ฯลฯ 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนด้าน
ดนตรี-กีฬา  เช่น คีย์บอร์ด กลอง

450,000 
 

- - 4 ห้อง - เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ได้รับ
การศึกษา
อย่างมีระบบ 
- เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ได้มีการฝึกฝน
ตนเองและ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 
- เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
สามารถอยู่
ร่วมกับคนใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุข 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 



 
140 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเสริม
สวย-สปา ดังนี้ เตียงสระ เก้าอี้
นวด กรรไกรตัดผม ปัตตาเลี่ยน ชุด
แต่งเล็บ-ทาเล็บ อุปกรณ์ตัดผม ยา
สระ-นวดผม น้ํามันนวดสปา ฯลฯ 
 

60 โครงการปูกระเบื้อง 
บนอาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 

- เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน 
- เพื่อความสวยงาม
ของอาคารเรียนและ
ดูแลรักษาความสะอาด
ได้ง่าย 

-  ปูกระเบื้องภายในห้องเรียน 12 
ห้องเรียนพร้อมระเบียบทางเดิน 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062 ตาราง
เมตร 

800,000 - - 12 ห้อง -  มีห้องเรียน
ที่สวยงาม  
และมี
บรรยากาศที่ 
น่าเรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 

61 โครงการปูกระเบื้อง 
บนอาคารเรียน 6 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการจัดการเรยีน
การสอน 
- เพื่อความสวยงาม
ของอาคารเรียนและ
ดูแลรักษาความสะอาด
ได้ง่าย 

-  ปูกระเบื้องภายในห้องเรียน 12 
ห้องเรียนพร้อมระเบียบทางเดิน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062 ตาราง
เมตร 

800,000 
 

- - 12 ห้อง -  มีห้องเรียน
ที่สวยงาม  
และมี
บรรยากาศที่
น่าเรียน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

62 โครงการปรับปรุงพื้น   
โรงพลศึกษา 2 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อปรับปรุงพื้น
อาคารพลศึกษา 2 
จากพื้นซีเมนต์เป็นพื้น
ปาร์เก้ สนาม
วอลเลย์บอล 
- ใช้ในการจดัการเรยีน
การสอนและทํา
กิจกรรมภายใน
โรงเรียน 
 

- ปรับพื้นสนามโรงพลศึกษา 2 
จํานวน 1 หลัง 
- มสีนามการแข่งขันที่มาตรฐาน  

- 1,800,000 - 1 แห่ง - โรงเรียนมี
สนาม
วอลเลย์บอลที่
ได้มาตรฐาน 
- มสีนามที่
เหมาะสําหรับ
การทํา
กิจกรรม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 

63 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนสําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
4 – 6  

- เพื่อให้นักเรยีน ได้มี
ห้องเรียนที่มี
มาตรฐานเหมาะสม
กับกายภาพของ
ผู้เรียน 
- เพื่อให้โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) ได้มี
ห้องเรียนพร้อม
อุปกรณ์การจัดการ
เรียนรู้สําหรับ
นักเรียน ห้องประชุม
และโรงอาหาร อย่าง

ก่อสร้างอาคารเรียน  ค.ส.ล. 4 
ชั้น สําหรับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ขนาด กว้าง 10.80 เมตร 
ยาว 85 เมตร เหลือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร  
จํานวน  1 หลงั ตามแปลนของ
เทศบาลนครตรัง 

- 40,000,000 - 1 หลัง 1.นักเรียนมี
ห้องเรียน ห้อง
ประชุม โรง
อาหารและ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่
มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. นักเรียนได้
เรียนรู้ตาม
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมี

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3. นักเรียนได้
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนอย่างถูกต้อง
ครบทั้ง ทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์
และสังคม และ
เรียนรู้ตาม
ศักยภาพได้
อย่างมีความสุข

64 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นดินพร้อมเทพื้น
ข้างสนามฟุตบอล  

- เพื่อบริการนักเรียน
และผู้ปกครอง 
- เพื่อป้องกันดิน
สนามฟุตบอลไหลลง
มาในขณะฝนตก 
- เพื่อป้องกันคู
ระบายน้ําอุดตัน
เนื่องจากดินไหลลง
ไปในท่อน้ํา 
 
 
 
 

- ก่อสร้างผนังกั้นดินและเทพื้น
ข้างสนามฟุตบอล  สูง 4 เมตร 
ยาว 64 เมตร หนา 1.10 ม. 

- 120,000 - 1 แห่ง - มผีนังกันดิน
สนามฟุตบอล
และพื้น
คอนกรีตเพื่อ
ป้องกันหน้า
ดินไหลลงคูน้ํา 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
 



 
143 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

65 โครงการซ่อมห้องน้ํา
อาคารเรียน 3,4,5,6 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

- เพื่อมีห้องน้ําไว้
บริการนักเรียนให้
เพียงพอ 

- ซ่อมห้องน้ําอาคารเรียน 
3,4,5,6 จํานวน 11 ห้อง 
 
 

1,100,000 - - 4 หลัง - นักเรียน
สามารถใช้
ห้องน้ําได้
สะดวก 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  

66 โครงการทาสี
ภายนอก-ใน อาคาร
เรียน 3,5,6 โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

- เพื่อบํารุงรักษา
อาคารเรียนให้ใช้งาน
ได้ยาวนาน 

- ทาสีอาคารเรยีนจํานวน 3 หลัง 1,300,000 - - 3 หลัง - อาคารเรียน
อยู่ในสภาพใน
การใช้งานที่
เหมาะ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

67 โครงการทําถนนเข้า
พื้นที่อาคารเรียน 3 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสามารถพัฒนา
พื้นที่หลังอาคารเรียน 
3 
- เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัย เนื่องจาก
พื้นที่ไม่สามารถนํารถ
เข้า – ออกได้ 

- สร้างถนนเขา้พื้นที่อาคารเรียน 
3 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 66 
เมตร 

- 160,000 - 1 สาย -  มีถนน
สามารถนํา
เครื่องจักหนัก
เข้าไปพัฒนา
พื้นที่ได้ 
- รถดับเพลิง
สามารถเข้าไป
ป้องกันเหตุไฟ
ไหม้ได้ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อสะดวกในการ
ดูแลความปลอดภัย
ในการรับส่งนักเรียน 
- เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
226.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,130 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างทางระบบน้ํา ค.ส.ล. 
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร พื้นที่ด้านบนเป็นรางตื้น  มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่  ความยาว
ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 452.00 
เมตร 
 

2,700,000 
 

- - 1 สาย - โรงเรียนมี
ถนนที่อํานวย
ความสะดวก
ในการรับส่ง
นักเรียนและมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  

69 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนและ
ป้องกันการเสียหาย
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน  
- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียนให้
เกิดความสวยงาม 
 
 

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
และผนังกั้นดิน ความยาวไม่น้อย
กว่า 265 เมตร 

2,350,000 - - 1 แห่ง - สถานศึกษา
และนักเรียนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

70 โครงการต่อเติม 
โรงอาหารโรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อให้นักเรยีนได้
สถานที่ในการ
รับประทานอาหาร
อย่างเพียงพอ 

- ขยายโรงอาหารด้วยความกว้าง 
11 เมตร  22 เมตร  เทพื้น
พร้อมปูกระเบื้อง 
- ทําคูระบายน้ําพร้อมถังดักไขมัน 
และที่ล้างจานตามมาตรฐาน
จํานวน 3 ชุด 

180,000 - - 1 หลัง - นักเรียนมี
สถานที่
สําหรับ
รับประทาน
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  

71 โครงการต่อเติมโรง
อาหารสําหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อเป็นสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหารของนักเรียน
ชั้นปฐมวัย 

- ต่อเติมโรงอาหารสําหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย ขนาดกว้าง 8 
เมตร  ยาว 20 เมตร  พร้อมปู
กระเบื้อง 
-  โต๊ะ และเก้าอี้รับประทาน
อาหาร 
- กั้นรั้วความสูง1 เมตร 

720,000 - - 1 หลัง - มสีถานที่
สําหรับ
รับประทาน
อาหารของ
นักเรียนชั้น
ปฐมวัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

72 โครงการเคลื่อนย้าย
ของเล่นจากหน้า
อาคารเรียน 3 ไป
ติดตั้งหน้าอาคาร
เรียน 7 

- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ 

- เคลื่อนย้ายของเล่น จากหน้า
อาคารเรียน 3 ไปติดตั้งหน้า
อาคารเรียน 7 

- 100,000 - 1 จุด สภาพแวดล้อ
มที่ดีเอื้อต่อ
การเรียนรู้
และพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน ทางเท้า ลาน  
ค.ส.ล. และกําแพง
กันดินโรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

- เพื่อสะดวกในการ
ดูแลความปลอดภัย
ในการรับส่งนักเรียน 
- เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน 
3 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
70.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน 
2 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
53.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าแปลงเกษตร  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
89.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 623 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์ 
หน้าเสาธง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 538 
ตารางเมตร  
- ก่อสร้างทางเท้า และผนังกันดินด้าน
ทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล ความ
ยาว 63.00 เมตร 
 
 
 
 

- 2,105,000 - 1 สาย - โรงเรียนมี
ถนน ทางเท้า 
และผนังกัน
ดิน  ที่อํานวย
ความสะดวก
ในการรับส่ง
นักเรียนและมี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  



 
147 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

74 โครงการพัฒนา
สถานที่ฝึกซ้อมกีฬา
บาสเกตบอล ตะกร้อ 
และวอลเลย์บอล 

-  นักเรียนมีสถานที่
และอุปกรณ์ในการ
เรียนกีฬา
บาสเกตบอล ตะกร้อ
และวอลเลย์บอล 
- นักเรียนและชุมชน
มีสถานที่   และ
อุปกรณ์การฝึกซ้อม
กีฬาบาสเกตบอล 
ตะกร้อ   และ
วอลเลย์บอล 
- โรงเรียนมีสถานที่
อํานวยความสะดวก
ในการประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆอย่าง
เพียงพอเนื่องจาก
เป็นบริเวณที่ต่อเนื่อง
กับโรงพลศึกษา 1 
 

- ต่อเติมหลังคาข้างโรงพลศึกษา 
1 เนื้อที่กว้าง  24 เมตร ยาว 46
เมตร  สูง 10 เมตร พร้อมเทพื้น
คอนกรีตและปรับสนาม
บาสเกตบอล ภายในมีเส้นสนาม
ตะกร้อ 2 สนาม  และสนาม     
วอลเลย์บอล  2 สนาม 
- ติดตั้งระบบไฟ พร้อมชุดไฟแสง
จันทร์ 400 วัตต์ จํานวน 26 ตัว 
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องครบ
ชุด 
3.จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
กีฬาตะกร้อคุณภาพมาตรฐาน
จํานวน 2 ชุด  ดังนี้คือ  เสาพร้อม
ตาข่าย และอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องครบชุด 

- 15,000,000 - 1 แห่ง - ครูและ
นักเรียนมี
สถานที่และ
อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน
กีฬา
บาสเกตบอล 
ตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล 
 - นักเรียนและ
ชุมชนมีสถานที่
และอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬา
บาสเกตบอล 
ตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล 
3. นักเรียนและ
ชุมชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย 
ปฏิบัติตน
ห่างไกลยาเสพ
ติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

-เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกซ้อม
กีฬาเทเบิลเทนนิส
สม่ําเสมอ 
 

-อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น  ขนาด 
กว้าง 9 เมตร  ยาว  10  เมตร  
สูง 3 เมตร และทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร  โครงหลังคาเหล็กมงุด้วย  
Metal  Sheet  รายละเอียดตาม
ข้อกําหนดและแบบแปลน
เทศบาลนครตรัง 
 
 

- 580,000 - 1 หลัง -นักเรียนมี
สถานที่เรียนรู้
และฝึกซ้อม
กีฬาเทเบิล
เทนนิสที่ได้
มาตรฐาน 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

76 โครงการติดตั้งกัน
สาดหน้าอาคารเรียน 
โรงเรียนบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

-เพื่อป้องกันน้ําฝน
สาดเข้ามาในโรง
อาหาร 
 

-ติดตั้งกันสาด ขนาดกว้าง
ประมาณ 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
40 เมตร หลังคามุงด้วย Metal 
Sheet 
-ติดตั้งกันสาดด้านข้างโรงอาหาร 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3 เมตร 
รายละเอียดตามข้อกําหนดและ
แบบแปลนเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 

490,000 - - 2 ที ่ -นักเรียนได้ใช้
โรงอาหารที่
ปลอดภัยและ
สะอาดถูก
หลักอนามัย 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 



 
149 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

77 โครงการต่อเติม
หลังคาอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

-เพื่อใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

-ต่อเติมอาคารเรียนด้านทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้างประมาณ 
14 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร 
เสาและโครงสร้างทําด้วยเหล็ก 
-มุงหลังคาด้วยแผ่น metal 
sheet  กันความร้อน 
รายละเอียดตามข้อกําหนดและ
แบบแปลนเทศบาลนครตรัง 

1,360,000 - - 1 ที่ -นักเรียนและ
ครูมีสถานที่
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

78 โครงการเดินท่อ
ประปาภายในบริเวณ 
โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

-เพื่อเปลี่ยนท่อเหล็ก
เดิมที่มีสนิมในท่อ 
-เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม
น้ําที่สะอาด 

-เดินท่อน้ําประปาจากท่อเมนถึง
บริเวณห้องส้วมหลังอาคารเรียน 
ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
-ซ่อมแซมและเชื่อมต่อระบบน้ํา
กับอาคารเรียนและโรงอาหาร  
รายละเอียดตามข้อกําหนดและ
แบบแปลนเทศบาลนครตรัง 

90,000 - - 1 ที ่ นักเรียนและ
ครูมีน้ําสะอาด
ดื่ม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

79 โครงการปรับปรุง
ห้องสื่อเป็นห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ 
โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย 

เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 

- เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ 
- เปลี่ยนบานปรูหน้าต่างเป็น
อลูมิเนียมบานเลื่อน 
- เปลี่ยนพื้นกระเบื้องและระบบ
ไฟฟ้าภายในห้อง 

320,000 - - 1 ห้อง ครูและ
นักเรียนได้ใช้
ห้อง
โสตทัศนูปกร
ณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้าง 
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ระหว่างอาคาร
อเนกประสงค์กับ
อาคารเรียน C 

เพื่อการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการเรียน
สอน 
-  เพื่อเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุ  
ค.ส.ล. ขนาด  8.00x6.00 เมตร  
ระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับ
อาคารเรียน c 

- 480,000 - 1 ห้อง ศูนย์ฯ มีการ
เก็บวัสดุ
อุปกรณ์การ
จัดกิจกรรม
การเรียนสอน 
 

- สํานักการศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
 

81 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ํา  
ห้องส้วม  

- เพื่อการมีห้องที่
สะอาดสะดวกกับการ
ใช้งาน 
 

ปรับปรุงห้องน้ํา 14  ห้อง - 23,000 - 14  ห้อง ศูนย์ฯ มี
ห้องน้ําที่
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและ
สะดวกแก่การ
ใช้งาน 
 

- สํานักการศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
 

82 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
สเตนเลส 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม  
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดกว้าง 2
เมตรยาว 6 เมตร ความสูงไม่
น้อยกว่า 4 เมตร 

- 50,000 - 1 ป้าย ศูนย์ฯ มีป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์ที่เป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลนครตรัง 

เพื่อปรับปรุงรักษา
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีอายุใช้
งานที่ยาวขึ้น 
 

- ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง
ห้องครัวกับโรงอาหาร กว้าง 2 ม.  
ยาว 30 ม. 
- ก่อสร้างคูระบายน้ํา ค.ส.ล.หน้า
ห้องครัวขนาดกว้าง 0.50ม.ลกึ
เฉลี่ย0.30-0.40ม.ยาว 30.00ม. 
- ปรับปรุงบริเวณสระว่ายน้ําโดย
ทําหลังคาเพิ่มเติม พร้อมกั้นห้อง
พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. และงาน
ระบบระบายอากาศและอื่น ๆ 
 
 
 
 
 

950,000 - - 1 แห่ง ศูนย์ฯ มี
อาคารที่ใช้
งานปลอดภัย
และสะดวก 

- สํานักการศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

สํานักการศึกษา นครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ สง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรยีนการสอนอย่างมีคณุภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

84 โครงการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 

เพื่อให้สถานศกึษามี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

1. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 วง 
ประกอบด้วย 
- ปิคโคโร่  
- ฟลุต  
- คาริเนต  
- อัลโตแซ็กโซโฟน  
- เทเนอร์แซ็กโซโฟน  
- ทรัมเปต  
- ทรอมโบน  
- มาร์ชิ่งเมโลโฟน  
- มาร์ชชิ่งบาริโทน  
- มาร์ชิ่งทุบาร์  
- เบสดรัม  
- มาร์ชชิ่งสแนรด์รัม  
- กลองมาร์ชชิ่งทอม 
 

2,300,000 
 

- - 
 

1 วง สถานศึกษามี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
คุณภาพ
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   2. กีต้าร์โปร่งจํานวน 40 ตัว 140,000 
 

- 
 

- 
 

40 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

   3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  
จํานวน 25 ชุด 

625,000 
 

 

- 
 

- 
 

25 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

   4. กล้องทีวีวงจรปิด จํานวน 5 
ชุด พร้อมระบบสาย 

90,000 
 

 

- 
 

- 
 

5 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

   5. จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 
จํานวน 5 คัน 
 

- - 100,000 5 คัน  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

   6. ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
จํานวน 16 จุด ภายในบริเวณ
โรงเรียน 2  (วัดกะพังสุรินทร์ ) 

300,000 
 

- - 16  จุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   7. คอมพิวเตอร์  พร้อมโต๊ะและ
เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ จํานวน 5 
ชุด 

200,000 - - 5  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

   8. ติดตั้งสัญญาณบอกเวลา
จํานวน 1 เครื่อง 

50,000   1  เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   9. ตู้ไม้เก็บเอกสาร (ห้องธุรการ) 
จํานวน 4 ชุด 

120,000   4  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   10. ตู้ไม้เก็บเสือ้ผ้า (ห้อง
นาฏศิลป์) จํานวน 2 ชุด 

70,000   2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   11. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
วิชาการงานอาชีพประกอบด้วย 
- เครื่องผสมอาหารเอนกประสงค์ 
ตั้งโต๊ะ 
- เตาอบขนม 2 ถาด 

29,000   2  รายการ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   12. ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง 
2. จอรับภาพชนิดแขวนขนาดไม่
น้อยกว่า  จํานวน 2 จอ 
3. เครื่องฉายภาพทึบแสง  
จํานวน 4 เครื่อง 
 

200,000 - - 3  รายการ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   13. โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า  
ขาเหล็กพับได้ชุบโครเมียม 
จํานวน 30 ตัว 

90,000 - - 30  ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   14. เก้าอี้บุนวม มีพนักพิงเบาะ
หุ้ม PVC ขาเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 100 ตัว 

85,000 
 

- - 100 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   15. กล้องถ่ายรูป  จํานวน  1 ตัว 50,000 - - 1  ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   16. กล้องถ่ายวีดีโอ  จํานวน  1 
ชุด 

70,000 - - 1  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 

   17. เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง  
จํานวน 1 ชุด 

150,000 - - 1  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัด
กะพังสุรินทร์) 

   18. ชุดวงโยธวาทิต  จํานวน 58 
ชุด 
 

300,000 - - 58  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   19. เครื่องดนตรีวงโปงลาง 
จํานวน 1 ชุด 

100,000 - - 1  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   20. เครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 350,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 



 
157 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   21. ชุดแดนซ์เซอร์และชุดนักร้อง 350,000 - - 1 รายการ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 

   22. โซฟา ชุดรับแขก จํานวน 1 
ชุด 

40,000 - - 1  ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   23. โต๊ะ เก้าอี้ทํางาน
ประกอบด้วย 
-  โต๊ะ เก้าอี้ผูบ้ริหารจํานวน 3 
ชุด 
- โต๊ะ เก้าอี้ครู  จํานวน 10 ชุด 
 

95,000 
 

- - 1 รายการ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   24. เก้าอี้พลาสติก  จํานวน 350 
ตัว 

100,000 
 

- - 350 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   25. รถยนต์กระบะ  2  ตอน 4 
ประตู พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง 
จํานวน 1 คัน 

- 900,000 - 1  คัน  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   26. รถยนต์ตู้  
ขนาด 11 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์
ตกแต่ง จํานวน 1 คัน 

- - 1,600,000 1 คัน  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   27. โต๊ะประจําโรงอาหาร 
จํานวน 40 ชุด 

77,000 
 

- - 40 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   28. เครื่องมลัติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

34,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   29. จอรับภาพแบบเคลื่อนย้ายได้ 
จํานวน  1 จอ 
 

10,000 - - 1 จอ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 



 
159 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   30. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 
 

75,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 
 
 

   31. เครื่องเล่น DVD จํานวน 5 
เครื่อง 

32,500 - - 5 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   32. พัดลมคอปเตอร์แบบแขวน
พร้อมติดตั้งจํานวน 30 ชุด 

9,600 - - 30 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   33. โต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน 3 
ตัว 

19,500 - - 3 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   34. ระบบเคเบิลทีวีประจํา
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 

228,000 
 

- - 1 ระบบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 
 
 

   35. เครื่องฉายภาพทึบแสงแบบ 
3 มิติ  จํานวน 11 เครื่อง 

330,000 - - 11  เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   36. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ จาํนวน 
3 ตู้ 

21,000 - - 3  ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 

   37. โทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 10 
จุด 
 

200,000 
 

- - 10 จุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3   
(บ้านนาตาล่วง) 
 



 
161 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   38. เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 
30 เครื่อง 

755,000 - - 30 เครื่อง 
 

 - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   39. โต๊ะ-เก้าอี้ จํานวน 33 ชุด  59,400   33 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   40. เครื่องพริน้เตอร์เลเซอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ระบบ 

24,000   2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   41. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จํานวน 2 เครื่อง  

36,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   42. กล้องทีวีวงจรปิดหรือ CCTV 50,000 - - 7 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 



 
162 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   43. เครื่องทําน้ําเย็น  
จํานวน 1 ชุด 

100,000 
 

- - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   44. ตู้นิรภัยกันไฟดิจิตอล  
จํานวน 1 ตู้  

22,000 
 

- - 1 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   45. ระบบเคเบิลทีวีประจํา
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 
ประกอบด้วย โทรทัศน์ LED  
จํานวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ระบบ 

600,000 
 

- - 10 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   46. ระบบสญัญาณเสียงบอกเวลา
เรียนของนักเรียน 

30,000 - - 1 ระบบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   47. กล้องดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 21,000 - - 1 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   48. ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส 
จํานวน 6 ตู้ 

36,000 
 

- - 6 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   49. เครื่องปรบัอากาศห้องเรียน
พิเศษ ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 
BTU จํานวน 10 เครื่อง พร้อม
ติดตั้ง  

360,000 - - 10 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   50. เครื่องเล่นพลาสติกกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง 

300,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ)   

   51. ติดตั้งระบบเคเบิลทีวีประจํา
ห้องเรียนและห้องพิเศษ 

280,000 
 

- - โรงเรียนได้มี
การใช้สื่อที่
ทันสมัย 

 - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
 

   52. เครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ 
จํานวน 34 ชุด 

- - 136,000 
 

34 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   53. คอมพิวเตอร์  จํานวน 30 ชุด 780,000 
 

- - 30 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

   54. เครื่องบันทึกสียงระบบ
ดิจิตอล   1 เครื่อง 

5,000 
 

- - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

   55. กล้องถ่ายรูป จํานวน 1 ชุด 29,000 - - 1 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   

   56. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 1 
ระบบ 

400,000 - - 1 ระบบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   

   57. ชั้นวางรองเท้า  จํานวน  
10 ชุด 

35,000 - - 10 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   58. โต๊ะ-เก้าอี้เหล็ก  
จํานวน 10 ชุด 

50,000 
 

- - 10 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
 

   59. เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 45,000 
 

- - 1 เครื่อง 
 

 - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
 

   60. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
โต๊ะ – เก้าอี้ จํานวน 3 ชุด 

90,000 
 

- - 3 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
 

   61. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา  
จํานวน 1 เครื่อง   

12,000 
 

- - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   62. เครื่องพิมพ์สี All in one    
(เครื่องสแกนภาพและถ่าย
เอกสาร) พร้อมติดแทงค์สี 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 12,000 
 

- 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน)   
 

   63. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้
สาย พร้อมอุปกรณ์ที่ให้บริการ
สื่อสาร 

250,000 - - 1 ระบบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   64. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ทั้งระบบใช้งาน จํานวนไม่
ต่ํากว่า 16 จุด 

416,000 - - 16 จุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   65. เครื่องคอมพิวเตอร์  
โต๊ะ-เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบ
จํานวน 41 ชุด 

1,230,000 - - 41 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   66. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 



 
167 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   67. เครื่องพิมพ์สี  All in ONE  
(เครื่องพิมพ์, สแกนภาพและถ่าย
เอกสาร) พร้อมติดแทงค์สี 
จํานวน 5 เครื่อง 

30,000 - - 5 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   68. เครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน  
1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
 

35,900 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

   69. จอรับภาพชนิดแขวงมือดึง 
จํานวน 1 จอ 

3,500 - - 1 จอ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   70. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพสีจากวัตถุ 3 จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   71. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา (Sound Lab) จํานวน 
1 ชุด  (40 ที่นั่ง)  

750,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 



 
168 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   72. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ
เก้าอี้ และเครือ่งสํารองไฟ 
จํานวน 1 ชุด 

30,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   73. โต๊ะไม้ปูโฟเมก้าสีขาว ขาพับ
เหล็ก จํานวน 30 ตัว 

45,000 - - 30 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   74. เก้าอี้ ขาเหล็กชุบโครเมีย่ม มี
พนักพิง พื้นบุฟองน้ํา หุ้มหนัง 
PVC จํานวน 100 ตัว 

85,000 - - 100 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   75. โทรทัศน์สจีอ LED ขนาดไม่
ต่ํากว่า 42 นิ้ว พร้อมขายึดและ
เครื่องเล่น DVD พร้อมลูกกรง
เหล็กและค่าติดตั้ง จํานวน 2 ชุด 
 

80,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   76. ตู้เย็นแบบ 1 ประตู จํานวน 
1 ตู้ 
 
 
 

10,000 - - 1 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   



 
169 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   77. กระดาษไวท์บอร์ด   
พร้อมบอร์ดปิดประกาศ  
จํานวน 2 แผ่น 

20,000 - - 2 แผ่น  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

   78. เครื่องมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์  
พร้อมจอรับภาพ จํานวน 4 
เครื่อง 

120,000 - - 4 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   79. กระดานอิเลคทรอนิคส ์  
จํานวน 2 กระดาน 

200,000 - - 2 กระดาน   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   80. โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พร้อมเก้าอี้กลม 6 ตัว 
จํานวน 6 ชุด 

54,000 - - 6 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   81. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ทํางาน 
จํานวน 10 ชุด 

75,000 - - 10 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   



 
170 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   82. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จํานวน 10 ตู้ 

55,000 - - 10 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

   83. เครื่องฉายภาพทึบแสง แบบ 
3 มิติ จํานวน 3 เครื่อง 

90,000 - - 3 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   84. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายขนาดมาตรฐาน 
จํานวน 80 ชุด 

160,000 - - 80 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   85. ตู้เก็บเอกสารบานทึบจํานวน 
10 ตู้ 

30,000 - - 10 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

   86. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน แบบทึบทรงสูง  
จํานวน 10 ตู้ 
 

40,000 - - 10 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   87. เครื่องช่วยสอนมีกําลังขับไม่
ต่ํากว่า 35 วัตต์  จํานวน  
2 เครื่อง 

10,000 - - 2  เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

   88. เตาครัวไทย 3 หัว จํานวน 2 
ชุด 

99,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   89. ถังแก๊ส จํานวน 2 ถัง 5,000 - - 2 ถัง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   90. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จํานวน  
2 ชุด 

5,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

   91. เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   



 
172 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   92. เครื่องผสมอาหาร
อเนกประสงค์ จํานวน 1 ชุด 

15,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

   93. เตาอบขนม 2 ถาด 14,000 - - 2 ถาด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   94. เครื่องทําน้ําร้อน – น้ําเย็น 
จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   95. เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 6 
เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

216,000 - - 6 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   96. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ
เก้าอี้ จํานวน 6 ชุด 

180,000 - - 6 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   



 
173 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   97. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่อง 

10,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

   98. ตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน  
4 ตู้ 

22,000 - - 4 ตู้    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   99. ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5 ตู้ 50,000 - - 5 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   100. โต๊ะประชุม จํานวน 30 ตัว 45,000 - - 30 ตัว  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   101. เครื่องคอมพิวเตอร์  
พร้อมเครื่องสํารองไฟฟ้า 
และโต๊ะ 1 ตัว พร้อม เก้าอี้ 2 ตัว 
จํานวน 42 ชุด 

1,260,000 - - 42 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   



 
174 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   102. โต๊ะ - เก้าอี้พลาสติก (มอก.) 
สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
จํานวน 250 ชุด 

370,000 - - 250 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

   103. เครื่องเสยีงล้อลากพกพา 
จํานวน 1 ชุด 

22,900 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   104. กล้อง DSLR พร้อมเลนส์ 
และอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 

50,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   105. ตู้แช่อาหาร จํานวน 1 ตู้  66,000 - - 1 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   106. พัดลมไอน้ําแบบติดผนัง 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 6 ชุด 
 
 

150,000 - - 6 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   107. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จํานวน 1 ชุด 

99,000 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

   108.ชุดโต๊ะทํางานแบบตัวแอล 
จํานวน 4 ชุด  
1 ชุด ประกอบด้วย 
-  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชิ้น 
- ชั้นวางของเข้า จํานวน 1 ชิ้น 
- โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชิ้น 

70,000 - - 4 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   109. เครื่องกรองน้ําขนาด  8 นิ้ว  
จํานวน 1 ชุด 

200,000 - - 1 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   110. ตู้ทําน้ําเย็นสเตนเลส 10 หัว
ก๊อก พร้อมเครื่องเซฟทีคัท  
จํานวน  2 ชุด 

80,000 - - 2 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   111. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องสํารองไฟฟ้า 
และโต๊ะ-เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบ
จํานวน 5 ชุด 

150,000 - - 5 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   112. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา
จํานวน 3 เครื่อง 

36,000 - - 3 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   113. ตู้เก็บเอกสารไม้  
จํานวน 2 ตู้ 

55,200 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   114. เครื่องเสยีง จํานวน  2 ชุด  
ประกอบด้วย  เครื่องเล่น CD, 
DVD, MP 3, blu ray  เครื่อง
ควบคุมระบบ ลําโพงครบชุด
คอมพิวเตอร์  2 ชุด ไมโครโฟนใช้
สาย และไมค์ลอยพร้อมขาตั้ง  
ระบบสายไฟฟ้า 
 

1,000,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม)   

   115. ชุดสนามเด็กเล่น 
จํานวน 4 ชุด 
 
 
 
 

370,000 - - 4 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   116. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด 

70,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   117. เครื่อง  Laser  Printer  
ประกอบด้วย  print  copy, 
scan 

60,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
 

   118. โทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 

40,000 - - 1 ระบบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   119. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ 

11,000 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   120. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 2 ตู้ 

10,600 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   121. ตู้เอกสารบานเลื่อน  
กระจก จํานวน 2 ตู้ 

9,400 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   122. ตู้เอกสาร 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 

7,000 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   123. ตู้เอกสารเหล็กบานเลือ่น
กระจกจัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น 
จํานวน 4 ตู้ 

20,800 - - 4 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   124. โซฟา 3 ตัว ประหยัด 5  
ที่นั่ง และโต๊ะกลาง จํานวน  
3 ชุด 

15,000 - - 3 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   125. โต๊ะเก้าอี้ (ครู 1-2) 
จํานวน 9 ชุด 

27,000 - - 9 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   126. โต๊ะเก้าอี้ครู (ระดับ 3-6) 
จํานวน 30 ชุด 

120,000 - - 30 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   127. โต๊ะและเก้าอี้ครู (ระดับ 7-
9)มลีิ้นชักทั้ง  2 ข้าง ข้างละ 
3 ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้ จํานวน  
6 ชุด 
 
 

48,000 - -     6 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   128. โต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร 
จํานวน 2 ชุด  

26,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   129. ตู้เหล็กอเนกประสงค์ 
จํานวน 5 ตู้ 

35,000 - - 5 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   130. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 
จํานวน  400 ชุด 
 

600,000 - - 400 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   131. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถม  
จํานวน  420 ชุด 

672,000 - - 420 ชุด    - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   132. โต๊ะอาหาร หน้าขาว พร้อม
ม้านั่งยาว 2 ตัว  
จํานวน  70 ชุด 

322,000 - - 70 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   133. ชั้นวางอเนกประสงค์ 3 ชั้น
โล่ง จํานวน 10 ตู้ 

5,500 - - 10 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   134. ชั้นวางอเนกประสงค์ 6 
ช่อง  จํานวน 10 ตู้ 

8,000 - - 10 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   135. ตู้ 3 บาน 6 ฟุต 
จํานวน 4 ตู้ 

180,000 - - 4 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   136. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 
ฟุต จํานวน 30 ตู้ 

90,000 - - 30 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   137. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  
4 ฟุต จํานวน 30 ตู้ 

96,000 - - 30 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   138. เตียงผู้ป่วยสามัญ 
จํานวน 4 เตียง 

44,000 - - 4 เตียง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   139. หมอนใยมะพร้าวหุ้มผ้า 
หนังเทียม จํานวน 4 ใบ 

1,400 - - 4 ใบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   140. ฉากบังตา (แบบ 3 พับ)  
เหล็กพ่น จํานวน 2 ฉาก 

9,200 - - 2 ฉาก  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   141. ตู้เก็บอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ยา จํานวน 2 ตู้ 

54,000 - - 2 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   142. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จํานวน 4 เครื่อง 

138,000 - - 4 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   143. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 
2 ชุด พร้อมอุปกรณ์  
 

60,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   144. โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด 
 

12,000 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   145. เครื่องปริ้นเลเซอร์ดํา  
จํานวน 2 เครื่อง 
 

14,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   146. เครื่องปริ้นเลเซอร์ สี  
จํานวน 2 เครื่อง  
 

14,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   147. เครื่องปริ้นเลเซอร์ สี  
จํานวน 1 เครื่อง  
 

16,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   148. เครื่องปริ้น ALL in one 
จํานวน 2 เครื่อง  
 

8,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   149. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
(เครื่องฉายภาพทึบแสง) 
 

25,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   150. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

46,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   151. จอรับภาพ จํานวน 1 ชุด  
 

7,500 - - 1 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   152. ตู้แช่สแตนเลส พร้อมเซฟ
การ์ด 1 ชุด  
 

54,450 - - 1 ตู้  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   153. หม้อหุงข้าวแก๊ส 10 ก.ก 
พร้อมหัวปรับ 

7,480 - - 1 ใบ  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   154. เตาแก๊ส 8 โล 3 เอ็ม หวัต่อ 
และถังแก๊ส จํานวน 2 ชุด 

12,760 - - 2 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
 
 

   155. ติดตั้งตู้ทําน้ําร้อนและน้ํา
เย็น 3 ชุด 

19,470 - - 3 ชุด  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 



 
185 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   156. เครื่องเลน่สนาม ดังนี้ 
-ชุดโดมผจญภัย 1 หอ  จํานวน  
1 ชุด 
-ชุดหอดอกไม้บาน 1 หอ จํานวน 
1 ชุด 
-ชุดปราสาทหนูน้อย 2 หอ 
จํานวน 1 ชุด 
-ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด 
-อุโมงค์ดาวมหาสนุกยาว จํานวน 
1 ชุด  
-เก้าอี้บรรจุน้ํา จํานวน 1 ชุด 
 

- 1,000,000 -   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

  
 
 
 
 

 157. โครงการจัดห้องศูนย์การ
เรียน 

- 600,000 -   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   158. จัดทําห้องประชุมพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้ 
- ไมค์ประชุม จํานวน 11 ตัว 
- ไมค์ไรส้าย จาํนวน 1 ตัว 
- ไมคส์าย 1 ตัว 

- - 1,257,960   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- ระบบสายและอุปกรณ์ติดตั้ง 1 
ระบบ 
- โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง 
- เก้าอี้ประชุม จํานวน 12 ตัว 

   159. ห้องคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 40 ชุด 
- ปรินเตอร์ เลเซอร์ ขาวดํา  
จํานวน 1 เครื่อง 
-ปรินเตอร์ เลเซอร์สี 1 เครื่อง 
- LCD โปรเจคเตอร์สี 1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จํานวน 1 จอ 
- เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 
เครื่อง 
- ตู้ลําโพง จํานวน 2 คู ่
- ไมค์ไรส้าย จาํนวน 2 ตัว 
 

-  
 

- 1,257,960 40 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 

   160. ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

- - 315,790   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 



 
187 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   161. จัดทําห้องโสตทัศนูปกรณ์
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้ 
-เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 
เครื่อง 
-ตู้ลําโพง 6 นิ้ว จํานวน 2 คู ่
-ไมค์ไร้สาย จํานวน 1 ตัว 
-ไมค์สาย จํานวน 1 ตัว 
-เครื่องฉายภาพทึบแสง  
 จํานวน 1 เครื่อง 
-LCD โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 120 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จํานวน 1 
เครื่อง 
-LED ทีวี พร้อมขาแขวน จํานวน 
2 ชุด 
 
 
 
 
 

 - 

 

- 202,780   - สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนุบาลฝันที่
เป็นจริง) 



 
188 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   162. โต๊ะไม้ปูโฟเมก้าสีขาว   
ขาพับเหล็ก  ชุบโครเมียม 
จํานวน  15  ตัว 
 

60,000 - - 15  ตัว  - สํานัก
การศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 

   163. เก้าอี้สํานักงาน  
จํานวน 15 ตัว 

22,500 - - 15 ตัว    - สํานัก
การศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 

   164. พัดลมฝ่าผนังขนาด  16 นิ้ว 
จํานวน  10  ตัว 

25,000 - - 10  ตัว  - สํานัก
การศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 

   165. ชั้นสี 9 ช่อง จํานวน 10 ตู้ 25,000 - - 10 ตู้  - สํานัก
การศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
 

   166. เครื่องเลน่สนาม จํานวน 2 
ชุด ประกอบด้วย 
- เครื่องเล่นสนามชุดแมวน้อย
แสนซน  
- เครื่องเล่นปีนป่ายบ้านน้อยสอง 
2 ชุด 
- เครื่องเล่นสนาม  
- ชุดเครื่องเล่นสามสหาย 

290,000 - - 2 ชุด  - สํานัก
การศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 



 
189 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   167.ครุภัณฑ์สาํหรับศูนย์การ
เรียนรู้พัฒนาทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
(1) โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
- ด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านกลไก โครงสร้าง
วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมและ
พลังงานสะอาด 
(2) โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
- ด้านระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถม 
- ด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านกลไก โครงสร้าง
วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรม
พลังงานสะอาด 
(3) โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
- ด้านระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถม 
 

 
 
 
 
 

2,823,755 
 
 
 
 
 

1,978,500 
 

2,035,225 
 
 
 
 
 

1,978,500 
 
 

  4 แห่ง  - สํานัก
การศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- โรงเรียน
เทศบาล 2,4,6 
- ศพด.ทน.ตรัง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- ด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านกลไก โครงสร้าง
วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมและ
พลังงานสะอาด 
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 
- ด้านระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถม 

2,440,760 
 
 
 
 
 

1,978,500 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขตเมือง 
(อสม.) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1. เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ แก่ อสม.ที่คง
ปฏิบัติงานในชุมชน 
2. เพื่อให้ อสม. ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
อสม. เขตเมืองอื่นๆ ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด 
3. เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่เสียสละ
ปฏิบัติงานให้แก่ส่วน
ราชการด้วยความตั้งใจ 
 
 
 

1. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้
แก่  อสม.ที่ยังคง
ปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน ทั้งหมด 
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์โดยนํา อส
ม.ศึกษาดูงานใน
ต่างจังหวัด 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

- คะแนน
แบบทด 
สอบหลัง
การอบรม
สูงกว่าก่อน
อบรมอย่าง
น้อยร้อย
ละ 80 ของ
ผู้เข้ารับ
การอบรม 
-ร้อยละ 
80
ผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน
มีความพึง
พอใจ 

1. อสม.มีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึง
สามารถนําไปใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. อสม.มีขวัญ
และกําลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
- งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพใน
ชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อสนับสนุนการจัดการ
สุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน
-เพื่อฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพ อสม. 
ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
-เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

-อบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพ แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข  
จํานวน  198  คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ร้อยละ 
90  ของ
กิจกรรม
ด้าน
สุขภาพมี 
อสม. เป็น
แกนนํา
หลัก 
 
 
 
 
 

-ประชาชนได้รับ
บริการขั้นพื้นฐาน
ในชุมชน 
-อสม.มีความรู้
และสามารถ
ดําเนินงานบริการ
สุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เกิดความสามคัคี
และการ
ประสานงานที่ดี
ในองค์กรชุมชน
และเทศบาล 
 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อส่งเสริมเฝา้ระวังและ
แก้ไขปัญหาสขุภาพเด็กวัย
เรียนให้มีพลานามัย
สมบูรณ ์
-เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการดูแลสขุภาพตนเอง
ตลอดจนกระตุ้นผู้ปกครอง
ให้เห็นความสําคัญและ
สนใจภาวะสุขภาพของ
บุตรหลานวัยเรียน 
-เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มี
โภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ 
 
 

-ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  
 

300,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

-ร้อยละ 
85 ของ
นักเรียนที่
พบปัญหา
สุขภาพ
ได้รับการ
แก้ไข 

1.นักเรียนที่มี
ปัญหาสุขภาพ
ได้รับการรักษา
และแก้ไข ส่งผล
ให้นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงมี
ความพร้อมใน
การพัฒนา
ศักยภาพทาง
การศึกษาได้ตาม
วัย 
2.นักเรียนได้รับ
บริการอนามัย
โรงเรียนครบทุก
กิจกรรม 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพใน
ช่องปากของตนเองและ
แนะนําให้นัดเรียนรู้จัก
ป้องกันการลุกลามของโรค
ฟันผุและเหงือกอักแสบ 
-เพื่อเสริมสร้างฟันเด็ก
อนุบาลให้แข็งแรงและ
ป้องกันฟันผุ 
-เพื่อป้องกันฟันผุโดยการ
ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

-ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง จํานวน 7 
โรง  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
-ทาฟลูออไรด์วานิชนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 7 โรง และ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 
ศูนย์ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
-สนับสนุนแปรงสีฟันให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนตั้งแต่ระดับอนบุาล
ถึงประถมศึกษาในโรงเรียน
ปีการศึกษาละ 1 อันทุกคน 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

-ร้อยละ 
85 ของ
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดได้รับ
การตรวจ
สุภาพช่อง
ปาก/ทา
ฟลูออไรด์
วานิช 
-ร้อยละ 
100 ได้รับ
การ
สนับสนุน
แปรงสีฟัน 

-นักเรียนสามารถ
ป้องกันการ
ลุกลามของโรค
ฟันผุและเหงือก
อักเสบได้อย่าง
ทันท่วงทีและ
สามารถดูแล
รักษาช่องปาก
ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
-ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องการ
ดูแลฟันเด็กและ
ส่งเสริมให้เด็กรัก
การแปรงฟัน 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ (ต่อ) 

-เพื่อส่งเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองหันมาสนใจการ
ดูแลรักษาฟันน้ํานมของ
บุตรหลานตั้งแต่วัยเด็ก 
-เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการ
แปรงฟัน 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

-ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิด -4 ปี 
ที่มารับบริการฉีด
วัคซีนที่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 ได้รับการ
แนะนําการดูแล
ฟันเด็ก 
-เด็กอายุ 9 เดือน 
– 4 ปี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก,ได้ทา
ฟลูออไรด์วานิช
และได้รับแปรงสี
ฟัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการประกวด
การแปรงฟันที่ถูกวิธี
และตอบปัญหา
เกี่ยวกับทันตสุขภาพ 

-เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนอายุต่ํากว่า 15 ปี 
หันมาสนใจการแปรฟันที่
ถูกวิธีมากขึ้นและรู้จักดูแล
รักษาสุขภาพในช่องปาก
ของตนเอง 
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เห็นความสําคัญของ
สุขภาพตนเองและบุตร
หลาน 
 
 
 
 
 

-จัดการประกวดการ
แปรงฟันเยาวชนอายุต่ํา
กว่า 15 ปี ประมาณ 
500 คน เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

มีการจัด
ประกวดปี
ละ 1 ครั้ง 

-เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกล้า
แสดงออกและ
ได้รับความ
สนุกสนาน 
-เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
นําความรู้ไปดูแล
แก้ไขปัญหา
ทางด้าน  ทันต
สุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์ 

 



 

197 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขจรจัด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
และผู้เลี้ยงสัตว์ได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-เพื่อลดจํานวนสุนัขจรจัด
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
 
-จับสุนัขจรจัดภายในเขต
เทศบาลตอนและทํา
หมัน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ร้อยละ 
80   ผู้เข้า
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจใน
เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า 
-สุนัขจรจัด
ในเขต
เทศบาลมี
จํานวน
ลดลง 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
ในเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 
-ประชาชนในเขต
เทศบาลลดความ
เสี่ยงจากการถูก
สุนัขจรจัดกัด 
 
-จํานวนสุนัขจร
จัดลดลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานสัตว
แพทย์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการควบคุม
แมลงและพาหะ 
นําโรค 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

-เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันและลดอัตรา
การป่วย/ตาย  จาก
โรคติดต่อที่เกิดจาก
แมลงและพาหะนําโรค 
-เพื่อทําลายแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์ 
และลดปริมาณสัตว์
และพาหะนําโรค 
-เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน
และเจ้าหน้าที ่

-พ่นหมอกควันกําจัดยงุและ
ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย 
   -ชุมชน 62 ชมุชน 
   -โรงเรียนในเขตเทศบาล 
   -สวนสาธารณะ/ศาสน
สถานในเขตเทศบาล 
-กําจัดหนูในตลาดสดในเขต
เทศบาลทุกตลาด 
-แจกยาเบื่อหนแูก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล 
-แจกเหยือ่กําจดัแมลงวัน 
-แจกทรายอเบทกําจดัลูกน้ํา
ยุงลาย 
- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และแกนนําชุมชนและทัศน
ศึกษาในพื้นที่ตา่งจังหวัด

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

-ร้อยละ 
100   
ชุมชนได้รับ
การพ่น
หมอกควัน
กําจัดยุงลาย 
-ร้อยละ 80
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
รับบริการ 
 
 

-ลดอัตราการป่วย/
ตาย จากโรคตดิต่อ
ที่เกดิจากแมลง
และพาหะนําโรค 
-ลดอัตราการเพิม่
จํานวนของสัตว์
และพาหะนําโรค 
-แหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงและ
พาหะนําโรคลดลง 
-พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ประสบการณ์และ
มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัตงิาน 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุม
แมลงและ
พาหะนําโรค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรค 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรัง
สามารถดูแลตนเองได้ 
-เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงในผู้ป่วยเรื้อรัง 
-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานคัดกรอง
และค้นหาผู้ป่วย
โรคติดต่อ 
-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตาม
สถานการณ์ 
-เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง 
 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
และกลุ่มเสี่ยง 
-รณรงค์โรคไมต่ิดต่อตาม
สถานการณ์ 
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การ
ดําเนินงานคัดกรองและ
ค้นหาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ-
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรังในเขตเทศบาล 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

มีการคัด
กรองโรคไม่
ติดต่อใน
กลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 90  

-ผู้ป่วยเรื้อรัง
สามารถดูแล
ตนเองและ
ดํารงชีวิตได้ปกติ
สุขไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
-มีการคัดกรอง
โรคไม่ติดต่อใน
กลุ่มเสี่ยง 
-มีการดําเนินงาน
เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง 
 
 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 



 

200 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการ
สาธารณสุขแบบองค์
รวมและมีเครือข่าย
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
-เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุและผูพ้ิการที่
ส่งต่อจากโรงพยาบาล
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 

- ออกเยี่ยมติดตามสุขภาพ
ดูแลสุขภาพผูป้่วยโรค
เรื้อรัง 
- ให้บรกิารตรวจรักษา
สุขภาพ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 และ 3 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

3,000,000 
 

-ร้อยละ 75
ของผู้ป่วย
ได้รับการ
ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพจาก
การเยี่ยมบ้าน 
-ร้อยละ 100
ของผู้ป่วยที่ส่ง
ต่อได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 90  
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 
 

มีระบบบริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
เป็นองค์รวม 
ครอบคลุมทั่วถึง 
ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่าง
เท่าเทียมแบบใกล้
บ้านใกล้ใจ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการความ
ร่วมมือทางด้าน
สุขาภิบาล 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้เจ้าของสถานที่
ประกอบการจําหน่าย
อาหาร,ผู้ปรุง,ผู้เสิร์ฟ,ผู้
สัมผสัอาหาร,ผู้
จําหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ,ผู้
จําหน่ายสินค้าและ
อาหารในตลาดสด มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการ บริการ
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
-เพื่อให้สถานที่
ประกอบการด้าน
อาหาร ผู้จําหน่าย

- อบรมเจ้าของสถานที่
ประกอบการจําหน่าย
อาหาร, ผู้ปรุง, ผู้เสิร์ฟ, ผู้
สัมผัสอาหาร, ผู้จําหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ, ผู้จําหน่ายสินค้า
และอาหารในตลาดสด 
จํานวน 100 คน 
- จัดทัศนศึกษาดูงาน
สถานที่ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยและ
ตลาดสดที่ได้มาตรฐานกรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ในพื้นที่
ต่างจังหวัด  
จํานวน 50 คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ร้อยละ 100 
ของ
ร้านอาหาร
และแผงลอยที่
ผ่านเกณฑ์
อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 
(CFGT) ได้รับ
การต่ออายุ
ป้าย (CFGT) 
-ร้อยละ 80  
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
มากถึงมาก
ที่สุด 

- เจ้าของสถานที่
ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร, 
ผู้ปรุง, ผู้เสิร์ฟ, ผู้
สัมผสัอาหาร มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
กระบวนการทํา 
ประกอบ ปรุง 
และจําหน่าย
อาหารมากขึ้น 
- สถานที่
ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร, 
สถานที่จําหน่าย
สินค้าในที่หรือ

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

โครงการความ
ร่วมมือทางด้าน
สุขาภิบาล (ต่อ) 
 

-เพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค
ได้เลือกซื้ออาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จํานวนสถานที่
ประกอบการ
ได้รับป้าย 
ร้านอาหาร
สะอาด รสชาติ
อร่อย มากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังทั่วโลก 
 
 

-เพื่อให้สนับสนุน
วัฒนธรรมอาหารการ
กินของชาวตรังเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 
-เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของเมืองตรัง 

-จัดงานมหกรรมอาหาร
ตรังดังทั่วโลกโดย ปีละ 1 
ครั้ง 
    -มีการออกร้าน
จําหน่าย อาหารโดย
ประกอบการร้านอาหาร/
แผงลอย เข้าร่วม จํานวน 
60 ร้าน    
   -มีการแสดงบนเวที 
ผู้เข้าร่วมงาน 
-นักท่องเที่ยว 10,000 คน 
-ประชาชนทั่วไป 30,000 
คน 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

-ปีละ1 ครั้ง 
-ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมออก
ร้านจําหน่าย
อาหารมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมากถึง
มากที่สุด 
-ร้อยละ 80 
ของ
นักท่องเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมากถึง
มากที่สุด

-วัฒนธรรม
อาหารการกิน
ของชาวตรังเป็นที่
รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
-ประชาชนมี
ความตระหนักใน
การเลือกบริโภค
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 
-เศรษฐกิจของ
เมืองตรังดีขึ้น 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 



 

204 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล 
นครตรัง 
 
 

-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน ในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในเขตเทศบาล 27 
ชุมชน 

405,000 
อุดหนุนฯ 

405,000 
อุดหนุนฯ 

405,000 
อุดหนุนฯ 

-ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล 
27 ชุมชน
ได้รับการ
สนับสนุน  
100 % 
 
 
 
 
 

-การปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชนมี
มาตรฐานที่ดีขึน้ 
สามารถสนับสนุน
การดําเนินงาน
ด้านสุขภาพภาค
ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต สูเ่มืองแห่งความสขุ 
    2.1 แนวทางการพฒันา  สนับสนนุ ส่งเสริม พฒันา งานสาธารณสขุสูสุ่ขภาวะที่ดี 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการจัด
นิทรรศการและผลิต
สื่อเผยแพร่ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

-เพื่อจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อเผยแพร่ความรู้ / 
ประชาสัมพันธ์ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมแก่กลุ่ม
ประชาชน, บุคลากร, 
องค์กรชุมชน, อสม. 
และหน่วยงานอื่นๆ 

-จัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในวัน
สําคัญต่างๆ และกิจกรรม
ของเทศบาล อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
-จัดทําสื่อความรู้  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รปูแบบต่างๆ 
อย่างน้อย จํานวน 5 เรื่อง 
 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

-จัด
นิทรรศการ
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
5  เรื่อง 
 
 
 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล, 
บุคลากร, องค์กร
ชุมชน, อสม. 
ได้รับความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง, 
ครอบครัว และ
ชุมชนได้ 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 

 



 

206 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

-เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ 
-เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

-รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
และผู้มสีิทธิทีย่้ายเข้ามา
อยู่ใหม่ในเขตเทศบาล 
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยัง
ชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได  โดยผู้สูงอายุ  
60-69 ปี ได้รบั 600 
บาท อายุ 70-79 ปี 
ได้รับ 700  บาท 
อายุ 80-89 ปี ได้รับ  
800 บาทและอายุ  90 
ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 
บาท 
 

50,000,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

52,000,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

54,000,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

ร้อยละ 95 
ผู้สูงอายุที่
มีสิทธิ์รับ
เงิน 
เบี้ยยังชีพ
มีความพึง
พอใจ 

-ผู้สูงอายุได้รับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
-สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและ
คนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเป็นสวัสดิการคน
พิการภายในเขต
เทศบาลที่มีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะ
ต้องห้าม 
-เพื่อช่วยเหลือคน
พิการให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า 

-จัดให้มีการขึ้นทะเบียน
คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่
เคยลงทะเบียนมาก่อน
และเบิกจ่ายสวัสดิการ
เบี้ยความพิการ ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
6 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการฯ พ.ศ.
2553   
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ รายละ 800 บาท
ต่อเดือน 

600,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

620,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

640,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์) 

ร้อยละ 
95 ผู้
พิการ
หรือ
ทุพพล
ภาพที่มี
สิทธิ์รับ
เงินเบี้ย
ความ
พิการมี
ความพึง
พอใจ 

-คนพิการภายใน
เขตเทศบาลฯได้รับ
เบี้ยความพิการ
อย่างทั่วถึง 
-สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและ
คนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ผ่านการรับรอง
จากแพทย์และยื่น
ขอรับการสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพ 
-เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
สภาพความเป็นอยู่และ
กําลังใจ 
ทีดีขึ้น 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 
25 คนๆละ 500 บาทต่อ
เดือน 

150,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละ 
90 

ผู้ป่วย
เอดส์ที่มี
สิทธิ์รับ
เงิน 

สงเคราะ
ห์ 

มีความ 
พึงพอใจ 

 
 
 
 

-ผู้ป่วยเอดส์ที่
เปิดเผยตนเองและ
ขอรับการ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลได้รับเบี้ย
ยังชีพเบื้องต้น 
-ผู้ป่วยเอดส์มี
สภาพความเป็นอยู่
และกําลังใจทดีีขึ้น 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อช่วยเหลือ
ค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย  เช่น ไฟ
ไหม้ วาตภัย อุทกภัย
ในชุมชน 
-เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

- ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลที่ประสบภัย
พิบัติต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 
100 ของ
ผู้ได้รับ
ความ

เดือดร้อน 

-ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ทุกข์ยากหรือด้อย
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้
ทุกข์ยากหรือด้อย
โอกาสในเบื้องต้นให้มี
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 
-เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นและมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

-ครอบครัวผู้ทกุข์ยาก
หรือด้อยโอกาสที่ประสบ
ความเดือดร้อนและ
ได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  
สาธารณสุข  กฎหมาย  
วัฒนธรรม  ฯลฯ  
รวมทั้งผู้ที่ขาดโอกาสที่
จะเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐานของสังคม   
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ผู้ทุกข์ยาก
หรือด้อย
โอกาสไม่
น้อยกว่า 
100 ราย 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
โดยการ
สํารวจ
และผ่าน
คณะ 

กรรมการ 
 
 
 

-ครอบครัวผู้ทกุข์
ยากหรือด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 
-สมารถบรรเทา
ความเดือนร้อน
เบื้องต้นและมี
สภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเป็นการป้องปราม 
ปัญหายาเสพติดและ 
อาชญากรรมในเขต 
เทศบาลนครตรัง 
 - เพื่อให้สามารถติดตาม 
ตัวผู้กระทําผิดกฎหมาย 
มาลงโทษให้ได้ 
 - เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับ 
ประชาชน 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุม การจราจรและ
อาชญากรรม และ 
ศูนย์การแสดงผลของ
ภาพ จํานวน 1 แห่ง 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้
ในสถานทีท่ี่เสีย่งต่อการ
เกิดอาชญากรรม และ
พื้นที่ที่เกิดปัญหาจราจร 
ประมาณ 33 จุด 
 
 
 

135,000,000 
 

- - 
 

1 แห่ง 
 
 
 
 

33 จุด 

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ต่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและปัญหา
อาชญากรรม  
ของเทศบาลนคร
ตรัง 
 - ประสิทธิภาพใน
การสืบสวนและ
ติดตามคนร้าย
เพิ่มขึ้น 
 - ความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการประชุม
เครือข่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

-เพื่อประชุมระดมความ
คิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย
ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และ
จัดทําแผนป้องกันสาธารณ
ภัยต่าง ๆ  ในเชิงรุก 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
สมาชิกเครือข่าย ตาม  
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมสาธิตการ
ใช้อุปกรณ์ให้สามารถใช้
เครื่องมือร่วมกันได้ 
-เพื่อร่วมฝึกซอ้มแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ
ประชาชน  ได้อย่างถูกต้อง 

-จัดประชุมสมาชิก
เครือข่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้างฯ และหน่วยงาน 
อื่น ๆ ประมาณ  100  
คน 
 

50,000 50,000 50,000 100 คน -ระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
ท้องถิ่น จังหวัดตรัง จะ
สามารถเชื่อมโยงการทํางาน 
ตลอดจนสามารถสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์  กําลังคน 
เครื่องมือ เครื่องใช้  เพื่อ
สามารถสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยแก่ประชาชนและ
บ้านเมือง 
-พัฒนาบุคลากร พัฒนา
ความรู้  ทักษะ/
ประสบการณ์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
ก้าวทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อป้องกันอัคคีภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล และประเพณีที่
สําคัญ เช่น งานวันขึ้นปีใหม่ 
งานสงกรานต์หรืองานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย หรือเป็น
ภารกิจที่สําคัญ และเป็น
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
เป็นต้น 
-เพื่อให้ประชาชนภายในเขต
เทศบาลได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกัน
เหตุร้าย  และรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนใน
พื้นที่ 

-งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนคร
ตรัง ร่วมกับ สมาชิก 
อปพร.  จัดเวร-ยาม ตรวจ
ตรา/เฝ้าระวังในชุมชน 
การจดัเวร-ยามเฝ้าระวัง
อุบัติภัยภัย อัคคีภัย การ
ป้องกันเหตุร้าย และการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล  และการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานเทศกาลและงาน
ประเพณีต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 2 ครั้ง 
 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
- สามารถลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งเป็นผลมา
จากการเกิดอุบัติภัยทาง
ถนน อัคคีภัย และภัยพิบัติ
ต่างๆ 
- สมาชิก อปพร. มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม
และเป็นกําลังสนับสนุนที่
สําคัญในการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน  (อปพร.) 
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้
ทบทวนเสริมประสิทธิภาพ  
ความรู้ความสามารถ และมี
ความพร้อมในการช่วยเหลือ
ภารกิจการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนอยู่เสมอ 
 
 

-ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 1 รุ่น  
จํานวน 40 คน เป็นเวลา 
3 วัน 
 

250,000 250,000 250,000 1 ครั้ง 
- แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 
- ใบรับรอง
การผ่าน
การอบรม 
 

-สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน มีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มมากขึ้น  
สามารถออก
ปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าทีใ่นการเผชิญ
กับสาธารณภัยต่างๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

-เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่
นักเรียนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง สถานประกอบการ 
โรงงาน และประชาชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  
และสามารถระงับอัคคีภัยได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
-สามารถลดการเกิดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  
ได้อย่างทันท่วงที 
 
 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น  
ให้กับนักเรียน ครูภาร
โรง  โรงเรียน ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
ประมาณ 500 คน 
 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่สถาน
ประกอบการโรงงานและ 
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง -ผู้รับการฝึกอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัย
เบื้องต้น  และ
สามารถนําความรู้ไป
ถ่ายทอดแก่บุคคล
ภายในครอบครัวและ
ผู้อื่นได้ 
 
-ลดความสญูเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการเยาวชน
อาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องอุบัติภัย 
-เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น 
-เพื่อให้เยาวชนปลูก
จิตสํานึกเสียสละและมสี่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
 
 

- จัดฝึกอบรมเยาวชน  
จํานวน 1 รุ่น 90 คน  2 
วัน 

60,000 60,000 60,000 1 รุ่น -เยาวชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภัยต่างๆ  
-เยาวชนเข้าใจตนเองใน
การปฏิบัติตนก่อนเกิดภัย  
ขณะเกิดภัย และหลังเกิด
ภัยโดยไม่ตื่นตระหนก 
-เยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเบื้องต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-เพื่อให้บุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย มีการเตรียมความพร้อม
ตลอดเวลา เมื่อเกิด
เหตุการณ์อันเนื่องมาจาก 
สาธารณภัยต่างๆ 
- เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและ
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก
การออกปฏิบัติงานในด้าน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
-เพื่อช่วยเหลือชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้
ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

-จัดให้มีการฝึกอบรม/
สัมมนา/ 
เชิงปฏิบัติการแก่
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยพนักงาน
ดับเพลิงและเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
ประมาณ 50 คน 
(จํานวน 1 ครั้ง) 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง -บุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีความ
เชี่ยวชาญและเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงานเมื่อ
เกิด 
สาธารณภัยต่างๆขึ้น 
-สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้นได้ทันท่วงทีซึ่งภัย
ร้ายแรงเหล่านี้สามารถ
นํามาสรุปปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นตอน 
-ประชาชนเกิดความอุ่น
ใจ เชื่อมั่นไว้ใจแก่
เจ้าหน้าที่ 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของศูนย์
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) เทศบาล
นครตรัง 

-เพื่ออบรมให้ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ให้กับ
อาสาสมัครในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ และสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การศึกษาดูงานของสมาชิก 
อปพร. 
-สามารถนําสิ่งที่ศึกษาดูงาน
มาใช้และประยุกต์ให้เข้ากับ
การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-จัดฝึกอบรม/สัมมนา 
พร้อมด้วยการทัศน
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อปพร. และผู้เกี่ยวข้อง
ประมาณ 50 คน  

150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง - เพิ่มประสบการณ์
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลนครตรัง 
- อปพร.สามารถนํา
ประสบการณ์ความรู้
ใหม่ๆ  มาใช้ให้เข้ากับ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรังที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทศกิจ
ฉุกเฉินการแพทย์ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ มี
ความรู้และทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
จํานวน 50 คน/1ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง - เจ้าหน้าที่เทศกิจ
มีความรู้และทกัษะ
ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ทําให้ผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บจากการ
เกิดอุบัติเหตุต่างๆ
เกิดการสูญเสยี
น้อยลงที่สุด 
 
 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรังที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการเทศกิจ 
อาสาจราจร 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
และตัวแทนนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง มี
ความรู้และทักษะในงาน
ด้านจราจร 
- เพื่อทําหน้าทีช่่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความ
สะดวกการจราจรหน้า
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครตรัง 

อบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
จํานวน 50 คน/1ครั้ง 
และตัวแทนนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง - เจ้าหน้าที่เทศกิจ
และตัวแทน
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง มี
ความรู้เรื่องการ
แต่งกาย การฝึกท่า
สัญญานต่างๆ และ
กฎจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง 
- เป็นการอํานวย
ความสะดวก
การจราจรตาม
หน้าโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรังที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการจัดระบบ
สร้างระเบียบนคร
ตรังร่วมพลังด้วย 
มือเรา 

- เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ มีความรู้ความ
เข้าใจและมสี่วนร่วมใน
เรื่องการจัดระเบียบ การ
รักษาความสะอาด การตั้ง
วางจําหน่ายสินค้า ฯลฯ 
- เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจรแก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป เยาวชน 
พนักงาน ลูกจ้างของ
เทศบาล และ
บริษัทเอกชน จํานวน 
400 คน ระยะเวลา 
อบรม 1 วัน 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- ประชาชนทั่วไป
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรและลด
การสูญเสียชีวิต 
- บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบและมี
ความสะอาดมาก
ยิ่งขึ้น 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการกีฬา 
เปตองเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จ-
พระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช-
ชนนีที่ทรงสนับสนุน  
เผยแพร่กีฬาเปตองสู่
เยาวชน ชุมชนและ
ประชาชน 
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เล่นกีฬาเปตองของเยาวชน
และประชาชนสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

-จัดการแข่งขันกีฬา 
เปตองระดับชุมชน 
จํานวน  
1  ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
จํานวน
ชุมชนที่
ส่งทีมเข้า
ร่วม
แข่งขัน 

-เทศบาลนครตรัง
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จ 
พระศรีนครินท
รา- 
บรมราชชนนี 
-เยาวชน  
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับการ
ยกระดับการเล่น
กีฬาเปตองสู่
มาตรฐานสากล 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการลานกีฬา
ต้านยาเสพติด  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย 
ในชุมชน 
-เพื่อให้เยาวชน  ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 
-เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ์กีฬา 
ในการออกกําลังกาย 
 
 
 

-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและ
จัดสร้างลานกีฬาให้
ชุมชนที่มีความพร้อม
และมีความต้องการ 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ร้อยละ 
70 ของ
จํานวน
ชุมชน 
มีลาน
กีฬาและ
มี
อุปกรณ์
ออก
กําลัง
กาย 
 
 
 

-ประชาชนมีลาน
กีฬา 
ออกกําลังกายใน
ชุมชน 
-เยาวชน  
ประชาชน 
มีสุขภาพดี และ
ห่างไกล 
ยาเสพติด 
-ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาใน
การออกกําลัง
กาย 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาบริเวณที่
ทําการชุมชนวังตอ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้มีสถานที่ในการ 
ออกกําลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน 
 
 
 
 

- ก่อสร้างลานกีฬา
บริเวณที่ทําการชุมชน 
วังตอ  ก่อสร้างพื้น  
ค.ส.ล.หนา 1.15  เมตร  
กว้าง  15.00 เมตร  ยาว 
25.00  เมตร  หรือพื้นที่
ประมาณ  375  ตาราง
เมตร  พร้อมงาน 
ตีเส้นและติดตั้งอุปกรณ์ 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 

- - ชุมชนมี
ลานกีฬา
ออก
กําลัง
กาย
เพิ่มขึ้น  
1 แห่ง 

-มีสถานทีใ่นการ 
ออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน
ระหว่างชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนระหว่าง
ชุมชนมีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาระหว่างกัน 
-ส่งเสริมการออกกําลังกาย  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
-เพื่อต้องการให้ประชาชน
เล่นกีฬาต้านยาเสพติด 
-เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีกันระหว่างชุมชน 
 

-จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ระหว่างชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ชุมชนที่ 
ส่งทีมเข้า
ร่วม
แข่งขัน   

-ทําให้ประชาชน
ระหว่างชุมชนมี
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาร่วมกัน 
-ทําให้ประชาชน
มีสุขภาพกายใจที่
แข็งแรง 
-ทําให้ประชาขน
ใช้เวลาว่าง ใน
การเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 
-ทําให้ชุมชนเกิด
ความรัก ความ
สามัคคีกัน
ระหว่างชุมชน 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
คนพิการและผูดู้แล
คนพิการ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
และผู้ดูแลได้ทาํกิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
-เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการมีขวัญและกําลังใจ 
มากขึ้น 

-จัดกิจกรรมนนัทนาการ
และอื่นๆตามความ
ต้องการของผู้พิการและ
อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ
ต่างๆ ของคนพิการ 
ประมาณ 300 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

ร้อยละ 
90 คน
พิการ
และ
ผู้ดูแล 
คนพิการ 
มีความ
พึงพอใจ 

-คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการได้
ทํากิจกรรม
นันทนาการ
ร่วมกัน 
-คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการมี
ขวัญและกําลังใจ
มากขึ้น 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ทํากิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกัน 
-เพื่อสร้างความสามัคคใีน
กลุ่มผูสู้งอายุ 
-เพื่อเชิดชูคุณงามความดี
และเล็งเห็นความสําคัญของ
ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมนนัทนาการ
และอื่นๆตามความ
ต้องการของสมาชิก
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

ร้อยละ 
90 
ผู้สูงอายุ
มีความ
พึงพอใจ 

-ผู้สูงอายุได้ทํา
กิจกรรม
นันทนาการ
ร่วมกัน 
-สร้างความรัก
ความสามัคคีแก่
กลุ่มผูสู้งอายุ 
-ผู้สูงอายุมีขวัญ
กําลังใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและ
คนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งตู้น้ํา
ดื่มตามจุดออก
กําลังกายของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 (เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อบริการประชาชนผู้
ออกกําลังกายตามสถานที่
ต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง 
  

ติดตั้งตู้น้ําเย็น 
แบบสแตนเลส ชนิด 5 
หัวก๊อก ความจุ ไม่น้อย
กว่า 80 ลิตร จํานวน 6
จุด ดังนี้ 
- สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร์  1 จุด 
- อนุสาวรีย์พระยารัษฎา
นุประดิษฐ์ 1 จุด 
- สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 95   2 
จุด 
- สนามกีฬาเทศบาลนคร
ตรัง 2 จุด 
 

180,000 - 
 

- 6 จุด - มีน้ําดื่มที่
สะอาดไว้บริการ
ผู้ออกกําลังกาย
ตามสถานที่ต่างๆ 
ของเทศบาลนคร
ตรัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ออกกําลัง
กายในร่ม 
(Fitness) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ออกกําลัง
กายในร่ม (Fitness) สําหรับ
บริการประชาชนที่มาออก
กําลังกายภายในสวนฯ 
- เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กายของประชาชน 

จัดหาอุปกรณ์ออกกําลัง
กายติดตั้งภายใน
สวนสาธารณะพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์  
รวม 19 รายการ ดังนี้   
ลู่วิ่งไฟฟ้า, ลู่เดินวงรี, 
จักรยานนั่งเอนปั่น, 
จักรยานนั่งปั่น, อุปกรณ์
บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก, 
อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ
หัวไหลและแขน, 
อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ
หัวไหล่, เครื่องบริหาร
กล้ามเนื้อต้นแขน 
บริหารกล้ามเนื้อส่วน
ท้อง,เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

4,000,000 - - ร้อยละ
ของ
ความพึง
พอใจ
ของผู้รับ 
บริการ
เพิ่มขึ้น 

- มีอุปกรณ์ออก
กําลังกายในร่ม 
(Fitness) 
สําหรับบริการ
ประชาชนที่มา
ออกกําลังกาย
ภายในสวนฯ 
- ส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย
ของประชาชน 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารแข่งขันกีฬา
แบดมินตันและเท
เบิลเทนนิส  สนาม
กีฬาเทศบาลนคร
ตรัง 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อม
และแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
และเทเบิลเทนนิสในระดับ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 
2 ชั้น สําหรับแข่งขัน
กีฬาแบดมินตันและ 
เทเบิลเทนนิส พื้นที่
ประมาณ 4,000  
ตารางเมตร 

45,000,000 
 

- 
 

- 1 แห่ง - เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬา
แบดมินตันและ
เทเบิลเทนนิสใน
ระดับต่างๆ 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการจัดการ
แข่งขัน 
“เทศบาลนครตรัง 
มินิ-ฮาล์ฟ
มาราธอน” 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนออกกําลัง
กายมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
- เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- จัดการแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน จํานวน 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 1 ครั้ง - เด็กเยาวชน
และประชาชน
ออกกําลังกาย
มากยิ่งขึ้น 
- เด็กเยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
- มีความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
 
 
 
 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬาของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
- เพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถด้านกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
- เพื่อเป็นการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมใน
การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ที่เหมาะสม 
- ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- มีนักกฬีาตัวแทนนักเรยีน
เทศบาลนครตรงัเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- ส่งทีมนักกีฬาตวัแทน
เทศบาลนครตรงัไปร่วมการ
แข่งขันกีฬานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาค โดยมีนักกีฬาประมาณ 
180 คน และเจ้าหน้าที่
ประมาณ 60 คน 
- ส่งทีมนักกีฬาตวัแทน
เทศบาลนครตรงัไปร่วมการ
แข่งขันกีฬานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับประเทศ โดยมีนักกฬีา
ประมาณ 120 คน และ

4,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
นักเรียน
เทศบาล
นครตรัง
ได้เป็น
ตัวแทน
เข้าร่วม
การ

แข่งขัน
ระดับ 
ประเทศ 
50 คน 

 

- นักเรียน
เทศบาลนครตรัง
มีความรู้ความ 
สามารถด้านกีฬา
ประเภทต่างๆ 
- นักเรียนเทศบาล
นครตรังมีการ
พัฒนาการเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
- วัสดุอุปกรณ์มี
เพียง พอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

- สํานักการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
- สถานศกึษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- จัดการแข่งขันในกีฬาสี
ภายในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
- จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลนครตรงั มีครู 
นักเรียนและประชาชนร่วม
กิจกรรมจํานวน 20,000 
คน จํานวน 1 ครั้ง 
- นักเรียนตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรงัเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับต่าง  ๆ
จํานวน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนเทศบาล
นครตรังมีการ
พัฒนาการกีฬาที่ดี 
- คณะครู
นักเรียนในสังกัด
มีความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 
- เทศบาลนคร
ตรังมีนักกีฬา
ตัวแทนนักเรียนที่
มีศักยภาพเข้า
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันและส่งทีม
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา
ของเยาวชนและประชาชน 
 

- ส่งทีมกีฬาเทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง  ๆ
- จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง  ๆเช่น  
ฟุตบอล ว่ายน้ํา เทนนิส 
วอลเลย์บอล เปตอง  
เทควันโด ฯลฯ 

4,500,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน
ส่งทีม
และ/
หรือ

จัดการ
แข่งขัน 
9 ครั้ง 

- ทีมกีฬาเทศบาล
มีศักยภาพในการ
เล่นกีฬาสูงขึ้น 
- เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม 
- เป็นการสร้าง
นักกีฬาสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพ 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการจัด
กิจกรรมศูนย์
เยาวชนเทศบาล
นครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
และประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรม
การออกกําลังกายขั้น
พื้นฐาน 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรักการเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย 
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกใน
กิจกรรมตามความสนใจ 

- จัดฝึกอบรมกฬีา ดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะขั้นพื้นฐาน
ช่วงปิดภาคเรยีน จํานวน 1 
ครั้ง 
- จัดฝึกอบรมกฬีา ดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะขั้นพื้นฐาน 
วันหยุดเสาร-์อาทิตย์และหลัง
เลิกเรยีน จํานวน 2 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สมาชิกศูนย์เยาวชน จํานวน 4 
ครั้ง 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กําลังกาย เดือนละ 12 ครัง้ 
รวม 9 เดือน 
- จัดกิจกรรมดนตรี ศิลปะ บี
บอย โต้วาที และคุณธรรม
จริยธรรม ประเภทละ 1 ครั้ง

1,200,000 1,500,000 1,500,000 5 
กิจกรรม 

- เด็กยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมมี
ความรู ้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการออก
กําลังกาย 
ขั้นพื้นฐาน 
- เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเล่นกฬีา
และออกกําลัง
เพิ่มขึ้น 
- เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกใน
กิจกรรมตามความ
สนใจ 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  สง่เสริม  และสนบัสนนุการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนา
กีฬามวยเทศบาล
นครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
ศิลปะแม่ไมม้วยไทยขั้น
พื้นฐาน 
- เพื่อส่งเสริมให้นักมวยของ
ศูนย์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ได้รับการพัฒนาฝีมืออย่าง
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์มวย
ไทยให้เป็นมรดกไทยสืบไป 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวย
ไทยขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 
ครั้ง 
- จัดการแข่งขันมวยไทย 
จํานวน 4 ครั้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 
กิจกรรม 

- เด็กและเยาวชน
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจศิลปะแม่ไม้
มวยไทยขั้น
พื้นฐาน 
- นักมวยของศูนย์
ศิลปะแม่ไม้มวย
ไทยไดร้ับการ
พัฒนาฝีมืออย่าง
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 
- ศิลปะแม่ไม้มวย
ไทยไดร้ับการ
อนุรักษ์เป็นมรดก
ไทยสืบไป

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพฒันา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ออมทรัพย์และ
กองทุนชุมชนเมือง
ในชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 

-เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการ 
อดออม  สะสมเงินด้วย
สัจจะมีเงินทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและ
สวัสดิการของสมาชิก 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
-เพื่อรู้จักผนึกกําลังรวม 
น้ําใจความสามัคคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
-เพื่อให้การเรียนรู้ส่งเสริม
ประสบการณ์  เรื่องเงินทุน 
 
 

-จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
แก่สมาชิกกลุม่ออม
ทรัพย์และกองทุนชุมชน
เมือง พร้อมทัศนศึกษา 
ดูงาน 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ 
ผู้เข้ารับ
การ
อบรมมี
ความพึง
พอใจ  
 

-ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายเงินใน
ครอบครัว 
-ชาวบ้านมีความรู้ 
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ออมทรัพย์ 
มากขึ้น 
-ประชาชนมีความ
รักความสามัคคี 
-ประชาชนมีความ
เข้าใจในการ
บริหารจัดการเรื่อง
ของการเงินและ
การออมเพิ่มขึ้น 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพฒันา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อประชาชนในชุมชนนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังได้นํา
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  ได้แก่
เกษตรอินทรีย์, ผัก
พื้นบ้านการขยายพันธุ์ไม้
,ธรรมชาติศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน,การ
พัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน,
การฟื้นฟูพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

200,000 200,000 200,000 ติด
ตามหลัง
การ
อบรม
ของ 
ผู้เข้า
อบรม 
สามารถ
นํา
ความรู้
ไปใช้ 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ประชาชนใน
ชุมชนสามารถนํา
แนวความคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพฒันา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเลือก
ซื้อสินค้าที่มคีณุภาพ
มาตรฐานกับผูน้ํา
องค์กรชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมให้ผู้นําองค์กร
ชุมชนมีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมาย 
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการเลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพและการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

-มีผู้นําองค์กรชุมชนร่วม
กิจกรรม 
-จัดทําเอกสารข้อมูล
สินค้าที่ผ่านมาตรฐาน
สินค้าแล้วเป็นหมวดหมู่
ชุมชนละ 2 เลม่ 

54,000 54,000 54,000 ผู้เข้ารับ
การ
อบรม
ผ่านการ
ทดสอบ
และมี
ความพึง
พอใจใน
การ
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

-มีผู้นําองค์กร
ชุมชนที่มีความรู้
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 4 คน/
ชุมชน 
-มีคู่มือสินค้าทีผ่่าน
การรับรองสินค้า
แล้ว  2 เล่ม/ชุมชน 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติด 
สี่มุมเมือง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 

-เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน 
-เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน
ให้ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-เพื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 
-เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-จัดอบรมเข้าค่ายให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแก่ประชาชนทั่วไป  
ในเขตเทศบาล  จํานวน  
2 รุ่นๆละ 150 คน  มี
ผู้เข้าร่วม จํานวน 300  
คน 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ทดสอบ
และมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
-ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
ทัศนศึกษา 
ดูงานมี
ความพึง
พอใจ 

-ประชาชนรู้จกัการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  
ทําให้สังคมเกิด
ความสงบสุข  
-ประชาชนรู้จกัการ
ทํางานในลักษณะ
เครือข่าย 
-สร้างภูมิต้านทาน
ด้าน 
ยาเสพติดแก่
ประชาชน 
-สนองนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

-เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
-เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  
-เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่คณะทํางานต้านยาเสพ
ติด 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
แม่ของแผ่นดินจํานวน  
1  ครั้ง   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ผู้เข้า
รับการ
อบรม
ผ่านการ
ทดสอบ
และมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
80  
 

-สมาชิกชุมชนมี
ความเข้าใจ
บทบาทกองทุนแม่
เพิ่มมากขึ้น 
-ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้
เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-ชุมชนมีขวัญและ
กําลังใจในการต่อสู้
เอาชนะ 
ยาเสพติด 
 
 
 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานเพื่อยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

-เพื่อสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนในชุมชนให้เห็นถึง
ความสําคัญของเด็ก สตรี 
และคนชรา 
-เพื่อลดปัญหาการกระทํา
ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก 
และคนชรา 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
สตรี   
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้เข้ารับ
การ
อบรมมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

-ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
สตรี เด็ก และ
คนชรา 
-ปัญหาการกระทํา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและคนชรา
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
เครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อค้นหาแกนนําระดับ
ชุมชนเพิ่มขึ้น  100  คน  
จากองค์กรต่างๆ  ของ
ชุมชน 
-เพื่อจัดระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลนครตรังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-เพื่อจัดระบบการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดของเทศบาลนคร
ตรังให้คลุมพื้นที่ทุกชุมชน
และมีประสทิธิภาพ 
-เพื่อจัดระบบของชุมชน 
 
 

- กิจกรรมค้นหาแกนนํา
ระดับชุมชนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 100  คน 
- กิจกรรมจัดระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของเทศบาล
นครตรัง 
- จัดระบบการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดของเทศบาล
นครตรังให้คลมุพื้นที่ทุก
ชุมชน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีแกนนํา
เครือข่าย
ศูนย์
ปฏิบัติกา
รต่อสู้
เพื่อ
เอาชนะ
ยาเสพ
ติด
เพิ่มขึ้น 
100 คน 

-มีแกนนําระดับ
ชุมชนของเทศบาล
นครตรังทุกชุมชน  
-มีระบบการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลนคร
ตรังที่ชัดเจน
สามารถยืนยัน
ข้อมูลได้ทุกชุมชน 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการอบรม
สัมมนา “ครอบครัว
อบอุ่น  ต้นทุน
สังคมไทย” 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว 
-เพื่อรวมกลุ่มสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนเทศบาล
นครตรังเป็นเครือข่าย
ทํางานแก้ปัญหายาเสพติด 

-ครอบครัวต้นแบบของ
ชุมชนร่วมกิจกรรม 124 
ครัว ได้แก่  พ่อ แม่ ลูก  
-แกนนําชุมชนร่วม
กิจกรรม 124 คน 
-แกนนําสตรีรว่ม
กิจกรรม 132 คน 
-แกนนําผูสู้งอายุร่วม
กิจกรรม 62  คน 
-แกนนําเยาวชน  62  
คน 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 

400,000 
 
 

- ผู้เข้า
รับการ
อบรม
ผ่านการ
ทดสอบ
และมี
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80  
 
 
 

-มีครอบครัว
เข้มแข็ง  
-มีแกนนําองค์กร
ชุมชนร่วมกิจกรรม  
-มีระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ยั่งยืน 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 

-เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความรู้
ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด 
-เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 
-จัดอบรมเจ้าหน้าที่  คร ู 
วิทยากร  และนักเรียน
แกนนําต่อต้านยาเสพติด 

800,000 
(งบอุดหนุน) 

800,000 800,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องโทษ
ของยาเสพติด 
-เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานัก
การศึกษา 
-งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการจัดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขต
เทศบาล 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง 
- เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกในการจราจรในเขต
เทศบาล 

อบรมผู้ประกอบการใน
เขตเทศบาล จาํนวน 
100 คน/1 ครัง้ 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง - ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรูใ้น
ระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการรกัษา
ความสะอาดของ
บ้านเมือง 
- พื้นที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลมี
ความสะอาด
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสังคม  คณุภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพฒันา  รณรงค์  ป้องกัน  และสรา้งภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปญัหาสังคม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการจัดระเบียบ
รถโดยสารสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อในการจัดระเบียบรถ
โดยสารสาธารณะในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- เพื่อจัดปัญหาการจราจรที่
เกิดจากการจอดรถกีดขวาง 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรมผู้ขบัขี่รถ
โดยสารสาธารณะ  
จํานวน 200 คน 

200,000 200,000 200,000 2 ครั้ง - ทําใหเ้กิดความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
เข้าใจวินัยใน
การจราจร 
- ประชาชนได้รบั
ความสะดวก
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
   3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศกัยภาพ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างที่ทําการ
ชุมชน 5 ชุมชน  
(บ้านหนองยวน, 
ตรอกปลา, 
ย่านการค้า,โคกยูง, 
นาตาล่วง) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อซื้อที่ดินใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ทําการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดซื้อที่ดินใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ทําการ
ชุมชนบ้านหนองยวน, 
ตรอกปลา, ย่านการค้า, 
โคกยูง, นาตาล่วง 

15,000,000 - - มีที่ดิน
สําหรับ
ก่อสร้าง
อาคารที่
ทําการ
ชุมชน
เพิ่มขึ้น 
5 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

-ชุมชนมีที่ดินเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างที่
ทําการชุมชน 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนจริงจิตร ด้าน
ทิศตะวันออก 
(บ้านเลขที่ 15 ไป
ทางทิศเหนือ) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 280.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,240 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พื้นด้านบนเป็นรางตื้น มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาว 
ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 
560.00 เมตร 

- 4,158,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไม่ท่วมขัง 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนน 
จริงจิตร  
ข้างบ้านเลขที่ 32/2 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พื้นด้านบนเป็นรางตื้น มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาวทั้งสอง
ข้างไม่น้อยกว่า 500.00 
เมตร 

- 3,664,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไม่ท่วมขัง 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนวิเศษกุล ซอย 3 
ไปทางทิศตะวันออก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พื้นด้านบนเป็นรางตื้น มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาว 
ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 
150.00 เมตร 

- 950,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไม่ท่วมขัง 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีตและ
ก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา พร้อมทางเท้า
ถนนขนานทางรถไฟ 
(กันตัง-ท่ากลาง) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ปูผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 8.50-
17.00 เมตร ยาว 
787.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
9,234 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร พร้อมทางเท้า ยาว 
380.00 เมตร 
- ตีเส้นและเครื่องหมาย
จราจร 
 

- 12,000,000 - 9,234 
ตร.ม. 
 
 
 
 
380  
ตร.ม. 
 
 
 
1 สาย 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไม่ท่วมขัง 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนและท่อ  
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหนองยวน 
บริเวณโรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 3 เมตร  
ยาวประมาณ 174เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
505 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด 
2.10x1.50x2.00 เมตร 
ชนิดใต้ผิวจราจร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 
1.50x1.50 เมตร ทุก
ระยะประมาณ 10 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวประมาณ 174 
เมตร 

- 7,179,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนน รักษจ์ันทน์ 
ข้างบ้านเลขที่ 19/8 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน  
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
6.00 - 8.00 เมตร  ยาว 
102.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 670 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 600,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้
ถนน 
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนเพลินพิทักษ์  
ซอย 1 ข้าง
บ้านเลขที่ 316/5 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.90 – 4.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 205 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. และงาน
ถมดินพร้อมบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
(ชนิดผิวเรียบ) ความยาว
ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 
420 เมตร 
 

2,600,000 - - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา บริเวณ
ถนนควนขนุน  
ซอย 2 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  ยาว
ประมาณ 139.00 เมตร 
มีบ่อพักทุกระยะ 10.00 
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 670,000 - 1 สาย - การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้ําไม่ท่วม
ขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้ํา 
เชื่อมระหว่างถนนทุ่ง
ควนถึงถนนรักษ์จันทน์ 
ซอย 3 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนา0.05 
เมตร  กว้าง 8.00-10.00
เมตร ความยาวประมาณ 
205.00 เมตร   หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,845 
ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็น 
รางตื้น มีฝาปิดเปิดทุก
ระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ความ
ยาวทั้งสองข้างไม่น้อย
กว่า 410.00 เมตร 

- 2,710,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําและทาง
เท้าพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร ถนนพัทลุง
และถนนเพลิน
พิทักษ์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
2,060.00 เมตร 
- ก่อสร้างทางเท้าปูด้วย
วัสดุสําเร็จรูป พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,950 ตาราง
เมตร 
- งานไสผิวจราจร, 
Recycling พร้อมปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พื้นทีไ่ม่น้อย
กว่า 18,275 ตารางเมตร
- งานตีเส้นและ
เครื่องหมายจราจร 

- 27,000,000 - 2,060 ม.
 
 
2,950 
ตร.ม. 
 
 
18,275 
ตร.ม. 
 
 
 
 
 
1 สาย 
 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนรัษฎา  
ซอย 9 เริ่มจาก
บ้านเลขที่ 43/12  
ไปทางทิศใต้จดข้าง
บ้านเลขที่ 73/6 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
1.80 เมตร ความยาว
ประมาณ 28.00เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็น 
ผิวเรียบ ความยาวทั้ง
สองข้างไม่น้อยกว่า 
56.00 เมตร 
 
 
 
 

240,000 - - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน   ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะแยกถนน
จริงจิตร ตรงข้าม 
โรงยางศรีตรัง 
(ระหว่างซอย 18 กับ 
ซอย 20 กันตัง)  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 3.00-4.00 
เมตร ความยาวประมาณ 
145.00เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

410,000 - - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนและท่อระบาย
น้ํา ซอยแยกจาก
ถนนห้วยยอด ข้าง
บ้านเลขที่ 323/12 
ไปทางทิศตะวันตก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 250 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,120 ตารางเมตร พร้อม
ถมดินยกระดับปริมาตรไม่
น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์
เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. ,  0.60 ม. และ
รางตื้นด้านบนหลังท่อทั้ง
สองข้าง พรอ้มบ่อพักทุก
ระยะ 8.00 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ ความยาวรวม 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

- 3,160,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนบางรัก ข้าง
บ้านเลขที่ 34/29 ถึง
ถนนมหาราช 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 325.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  
1,950 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้น มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาวไม่น้อย
กว่า 650.00 เมตร 

- 3,700,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนจริงจิตร 
ระหว่างบ้านเลขที่ 
15 กับปอนด์ทอง 
ซอย 2 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
7.00 เมตร ยาว 290.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  
2,030 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้น มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ความยาวไม่น้อย
กว่า 580.00 เมตร 

- 4,000,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนและท่อระบาย
น้ํา ถนนบางรัก- 
ควนขัน  
(วัดคลองน้ําเจ็ด) 
เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 
4/1 ไปทางทิศเหนือ 
จดข้างบ้านเลขที่ 
4/15 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
1.00-2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 66.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
ค.อ.ร. เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 เมตร พรอ้มบ่อพัก
ทุกระยะ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวประมาณ 
66.00 เมตร 
 

450,000 - - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง   
ระบบสายเมนไฟฟ้า
ถนนวิเศษกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบ
ไฟฟ้าบริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา และเกาะกลางถนน
หน้าสํานักงานเทศบาลถึง
เกาะกลางถนนหน้าที่ว่าการ
อําเภอเมืองตรัง 

 - ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า
บริเวณเกาะกลางถนน
หน้าสํานักงานเทศบาล
นครตรังถึงเกาะกลาง
ถนนหน้าที่ว่าการอําเภอ
เมืองตรัง ระยะทาง
ประมาณ 190.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม 
จํานวน 8 ตู้ 
 - ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา 
ระยะทางประมาณ 
16.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุม จํานวน 1 ตู้ 

- 1,600,000 - 2 จุด  - เกิดความ
สะดวกปลอดภัย
ในการใช้งาน
ระบบไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา และเกาะ
กลางถนนหน้า
สํานักงาน
เทศบาลถึงเกาะ
กลางถนนหน้า
ที่ว่าการอําเภอ
เมืองตรังเพิ่มขึ้น 

 - สํานักการ
ช่าง 
- งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง 
ศาลาที่พักผู้โดยสาร
ด้านข้างสํานักงาน
เทศบาลนครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
มีสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้
งานได้ดีตามปกติ 
 

ซ่อมแซมหลังคาศาลาที่
พักผู้โดยสารทั้งหลัง 
พร้อมทาส ี

250,000 - 
 

- 1 หลัง - ผู้โดยสารและ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีที่พัก
และได้รับความ
สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนกันตัง ซอย 
10 ตรงข้ามสุสาน
สมาคมฮกเกี้ยนไป
ทางทิศเหนือ จด
ถนนหนองยวน ซอย 
1 ข้างบ้านเลขที่ 
93/11 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
2.00-11.00 เมตร ยาว 
540.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,520 
ตารางเมตร 
 

- 2,000,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

- งาน
สาธารณูปโภค 
- สํานักการ
ช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนและท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนวิเศษกุล ซอย 
13 ไปทางทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
4.50 เมตร ยาว  60 
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร มีฝาปิดเปิด
ทุกระยะ 10 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ความ
ยาวรวม 60 เมตร 
 
 
 

438,000 - - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนและท่อระบาย
น้ํา ถนนรัษฎาซอย 9 
ข้างบ้านเลขที่ 
133/165 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
6 เมตร ยาว  45 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
270 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.60 เมตร  พร้อม 
บ่อพัก ทุกระยะ 7 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาว 45 เมตร 
(ข้างเดียว) 
 
 

480,000 - - 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนเจิมปัญญา 
ซอยโรงเรียนดรุ
โณทัย เริ่มจาก
บ้านเลขที่ 35/2 ไป
ทางทิศเหนือ จด
บ้านเลขที่ 35/1 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
2.50-4.50 เมตร ยาว  
55 เมตร  หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 175 ตร.ม. 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.
ส.ล. ชนิดพื้นบนเป็นผิว
เรียบ ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ความยาว 64 เมตร 
 
 
 
 

420,000 
 
 
 
 

- - 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
การจ่ายน้ําประปา 
ถนนรัษฎา ซอย 7 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้ําสําหรับการอุปโภค 
บริโภค 

- ขยายเขตการจ่าย
น้ําประปาบริเวณถนน
รัษฎา ซอย 7   ตาม
มาตรฐานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 
 
 

- - 
 

1 สาย - ประชาชนมีน้ํา
ที่สะอาดสําหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ถนนสาธารณะ
หลังหมู่บ้านสามร้อย
ห้อง เริ่มจากหน้า
บ้านเลขที่ 175/110 
ไปทางทิศตะวันตก
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 
201/63 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
1.50-3.00 เมตร ยาว 
294.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  
835 ตารางเมตร 
- กอ่สร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้นและ
พื้นเรียบ มีฝาปิดเปิดทุก
ระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ความ
ยาวทั้งสองข้าง  ไม่น้อย
กว่า 591.00 เมตร (รวม
ท่อลอด) 

- 
 

3,000,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 - การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนน 
บ้านโพธิ์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

- ไสผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเดิม หนา 
0.05 เมตร  พื้นที่ 
68,500 ตารางเมตร 
 - งาน Recycling หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ 
68,500 ตารางเมตร  
 - งานปูผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก   คอนกรีต หนา 
0.05 เมตร  กว้าง     
11.00 – 20.00 เมตร  
ยาว 2,380.00 เมตร 
พื้นที่ 68,500 ตาราง
เมตร   พร้อมงานตีเส้น
จราจรและเครือ่งหมาย
จราจรบนพื้นทาง 

- 
 

26,500,000 - 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนจริงจิตร  ข้าง
บ้านเลขที่ 15 ไป
ทางทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
1.80 - 3.80 เมตร ยาว
ประมาณ 325.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,135 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กว้าง 0.80 เมตร  
ลึกประมาณ 0.80 เมตร  
พื้นด้านบนเป็นรางตื้น มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7
เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ความยาวทั้งสอง
ข้างไม่น้อยกว่า 650 
เมตร 

- 4,496,500 
 

- 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอน 
กรีต และท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พร้อมทาง
เท้าถนนขนานทาง
รถไฟ  (ช่วงห้วยยอด
ตรัง  ตั้งแต่ถนนท่า
กลางถึงถนนห้วย
ยอด ซอย 19) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตผิวจราจร
หนา 0.05 ม. กว้าง
ประมาณ 7 -9 เมตร ยาว
ประมาณ 1,980 เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.
ส.ล.  และท่อระบายน้ํา
ชนิดเหลี่ยมขนาด 1.00, 
1.20, 1.50 และ 3.10 
เมตร  มีบ่อพักทุกระยะ 
ประมาณ 10 เมตร   
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. 
พร้อมคันหิน กว้างข้างละ 
2 เมตร   
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร  
ยาว 40เมตร

- 85,000,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

- 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

277 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง 
สะพาน ค.ส.ล. หน้า
สวนสาธารณะ
สมเด็จ พระศรี
นครินทร์ 95 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน  
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสะพานให้สวยงาม 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ต่อเนื่องจากสะพานเดิม    
ทั้งสองฝั่ง โดยขยายฝั่ง
ละไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า    
500 ตารางเมตร 
- ทําผิวกรวดล้างสลับ
กระเบื้องบริเวณที่ต่อเติม  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

- 8,000,000 
 

- 1 แห่ง - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- ประชาชนมี
พื้นที่สําหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น 
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
ศาลา ที่พักผู้โดยสาร 
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเป็นที่พักและอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
และประชาชน 

ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้โดยสารพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12 ตร.ม. จํานวน  
7 หลัง หลังละ 450,000 
บาท  ดังนี้ 
1.บริเวณหน้าสนามกีฬา 
1 ถนนรัษฎา 
 
2.บริเวณหน้าสนามกีฬา 
2  ทุ่งแจ้ง 
 
3.บริเวณหลัง
สวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
ถนนพัทลุง 
 

- 3,150,000 
 

- 7 หลัง - ผู้โดยสารและ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีที่พัก
และได้รับความ
สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4.บริเวณหน้า
สวนสาธารณะ 
กะพังสุรินทร์ถนนเวียน
กะพัง 
 
5.บริเวณหน้า
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95 
ถนนน้ําผุด 
 
6.บริเวณสามแยกถนน
ห้วยยอด 
 
7.สามแยกถนนพระงาม-
ถนนนางน้อย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
จริงจิตร ข้าง
บ้านเลขที่ 37/9 ไป
ทางทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน  
 - เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
ประมาณ 5 - 10เมตร 
ยาวประมาณ 284 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,737 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้น  มีฝา
ปิด-เปิดทุกระยะ 7 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวทั้งสองข้างไม่
น้อยกว่า 528 เมตร 

- 3,760,000 - 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น  น้ําไม่ทว่ม
ขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

 



 

281 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ข้าง
บ้านเลขที่ 7/7 ถึง
บ้านเลขที่ 7/30 
ถนนเพลินพิทักษ์ 
ซอย 8 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใช้ถนนและเดินเท้า 
 - เพื่อให้การระบายน้ํา
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 3 เมตร ความ
ยาวประมาณ 55 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
165 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ชนิดผิวเรียบ  มีฝาเปิด
เปิดทุกระยะ 7 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 55 
เมตร(ข้างเดียว) 
 
 

- 342,000 - 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนนและเดิน
เท้า 
 - การระบายน้ํา
สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนห้วย
ยอด ซอยจาก
บ้านเลขที่ 323/2  
ถึงเขตรถไฟ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ 320 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,440 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา    
ค.ส.ล. พื้นด้านบนเป็น
รางตื้น มีฝาปิด-เปิดทุก
ระยะ 7 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ ความยาวทั้ง
สองข้าง   ไม่น้อยกว่า 
640 เมตร 
 
 

- - 3,565,000 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นน้ําไม่ท่วม
ขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะซอยแยก
จากถนนนางน้อย 
ไปสุดบ้านเลขที่ 
56/1 
(บางส่วนเป็นที่ดิน
ส่วนบุคคล) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
2.40  เมตร ยาว
ประมาณ 60 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
144 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้น  มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7 เมตร 
หรือตามสภาพ 
พื้นที่ ความยาวทั้งสอง
ข้าง  ไม่น้อยกว่า  120
เมตร 

- 
 

- 510,000 1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนน
รัษฎา  แยกซอย 9 
(ต่อจากซอยจ่าดาถึง
ถนนโครงการผัง
เมืองรวม 
เมืองตรัง) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
- เพื่อให้การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
2.90 - 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ  145เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
464 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. พื้นด้านบนเป็น
รางตื้น มีฝาปิด-เปิดทุก
ระยะ 7 ม. หรือตาม
สภาพพื้นที่ความยาวทั้ง
สองข้างไม่น้อยกว่า 290 
ม. 
หมายเหตุ   ปลายราง
ต้องยกระดับเพื่อให้
ระบายน้ําได้ตลอดสาย 

- - 1,196,000 
 

1 สาย - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
- การระบายน้ํา
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้ําไม่ท่วมขัง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
สะพาน ค.ส.ล. เชื่อม
เกาะกลางน้ํา 
สวนสาธารณะ
สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 95 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน  
 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 12 เมตร  สูง 3.50 
เมตร  พร้อมกันดินพัง
หัวสะพานทั้งสองข้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,000,000 1 แห่ง - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พร้อมทางเท้า  
ภายในสนามกีฬา 2 
(ทุ่งแจ้ง) เริ่มจาก
บริเวณหน้าสนาม
กีฬา (ถนนสายตรัง-
สิเกา) ถึงบริเวณ
สนามยิงปืน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้การระบาย
น้ําบริเวณสนามกีฬา
และอาคารต่างๆ 
ภายในสนามกีฬามี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
- เพื่อให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร และออก
กําลังกายภายใน
สนาม 
กีฬา 

- ก่อสร้างทางเท้ากว้างรวมคันหิน 
3.00 เมตร ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายทั้ง
สองข้าง ความยาวรวม 1,180 เมตร 
- วางท่อระบายน้ําจากบริเวณถนน
สายตรัง-สิเกาถึงบริเวณสนามยิงปืน 
พร้อมระบายลงท่อน้ําเสียบริเวณ
ทางเข้าบ่อขยะโดยใช้ท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร และ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักทั้งสองข้าง ระยะห่าง
ระหว่างบ่อพัก 15 – 20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม 
1,400 เมตร 

15,600,000 - - 1 แห่ง - การระบายน้ําจาก
ถนนและอาคาร
ภายในสนามกฬีามี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้ําไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใช้ทางเท้าเพื่อ
สัญจรและออกกําลัง
กาย 
- สามารถรองรบัการ 
ใช้งานสําหรับการ
แข่งขันกีฬา
ระดับชาต ิ และ
ระดับต่างๆ

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน  
 

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจร เพิ่มเติมบริเวณ
ทางแยกต่างๆ ดังนี้ 
- บริเวณทางแยกโคกยูง 
- บริเวณทางแยกวัด 
ตันตยาภิรม ถนน 
ท่ากลาง  
- บริเวณทางแยกวัดแจ้ง  
ถนนกันตัง   
- บริเวณทางแยกถนน
พาดรถไฟ ถนนกันตัง 
 
 
 

 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,300,000 
 
 

1,300,000 
 

2,500,000 
 

 
 
 
- 

4 จุด - ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้
ถนน 
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
การจราจรทางโค้ง
และทางแยกถนน
รักษ์จันทน์  (บริเวณ 
ซอย 7 รักษ์จนัทน์) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

- ติดตั้งแท่งกันชน
คอนกรีต (Concrete 
Barrier) Type 2 
กึ่งกลางถนน ระยะทาง
ประมาณ 210.00 เมตร  
โดยเว้นช่องทางข้าม 
(ทางม้าลาย) พร้อมทาสี
ช่องทางข้าม จํานวน 1 
จุด ความความเหมาะสม 
- ติดตั้งป้ายเตือน, ป้าย
แนะนํา และปา้ยบังคับ 
รายละเอียดตามแบบ 
จํานวน 14 ป้าย พร้อม
ติดตั้งสัญญาณไฟเหลือง
กระพริบ บริเวณหัว-ท้าย
เกาะ และจุดทางข้าม  

- 800,000 - 1 แห่ง - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- ตีเส้นแนวหยุด บริเวณ
ทางแยกเข้า-ออกซอย 
จํานวน 2 จุด 
- ทาสีเครื่องห้ามหยุดรถ 
(ขาว-แดง) ขอบทางเท้า
บริเวณบริเวณทางแยก
เข้า-ออกซอย และจุด
กลับรถ จํานวน 9 จุด  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเส้นทาง
จักรยานภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อส่งเสริมการใช้
จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทางประจําวันในเขต
เมือง 
 - เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ในเขตเมือง 
 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมออก
กําลังกาย 
 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านสันทนาการและด้าน
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

จัดทําเส้นทางจักรยาน
รอบเขตเทศบาลนครตรัง 
ระยะทางประมาณ 16  
กม. 

7,000,000 - - เส้นทาง
จักรยาน 
16 กม. 

- ประชาชนหัน
มาใช้จักรยาน
เป็นพาหนะ
เดินทาง
ประจําวัน 
ในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น 
 - ปัญหา
การจราจร 
ในเขตเมืองลดลง 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
มาตรฐานทางหลวง
เทศบาล 

- เพื่อพัฒนาทางหลวง
เทศบาลให้ได้ตามมาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่นในเขต
เมือง รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- เพื่อกํากับดูแล ควบคุม
การใช้ทางหลวงเทศบาลให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
กําหนด (พ.ร.บ.ทางหลวง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

ปรับปรุงทางหลวงชั้นที่ 
2 จํานวน 1 สาย/ปี โดย
ดําเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุงทางเชื่อม 
- จัดระเบียบการเชื่อม
ทางกับทางหลวง
เทศบาลให้เป็นไปตาม
ตามมาตรฐานทางหลวง 
- จัดระเบียบทีจ่อดรถ 
- ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย/ปี - ทางหลวง
เทศบาลได้
มาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่นใน
เขตเมือง 
สามารถรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
- สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายทาง
หลวงเพื่อจด
ทะเบียนควบคุม
กํากับดูแลให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
  

 



 

292 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการประกวด
บ้านเรือนน่าอยู่  
ชุมชนสะอาด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
-เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

-ชุมชนเข้าร่วมโครงการ  
ทุกชุมชนๆละ 2  ซอย 
-จัดการประกวด
บ้านเรือนน่าอยู่  ชุมชน
สะอาด 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจ 

-ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง 
-ชุมชนเกิดการ
พัฒนาให้น่าอยู่
ขึ้น 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เกาะกลางถนน
พระราม 6 –  
ถนนวิเศษกุล 
 

- เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพของถนน
พระราม 6–ถนนวิเศษ
กุลให้มคีวามสวยงาม
สว่างไสว 
- เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนของประชาชนใน
ยามค่ําคืน  
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าบนเสา
สูงไม่ต่ํากว่า 15 เมตร  
บริเวณเกาะกลางถนน
พระราม 6 และถนน
วิเศษกุล (ด้านหน้า
สํานักงานเทศบาล) รวม
จํานวน 6 ต้น 
 

- 3,000,000 - 1 สาย - ทัศนียภาพของ
ถนนพระราม 6 
และถนนวิเศษ
กุล มีความสว่าง
ไสวและสวยงาม
ยิ่งขึ้น 
- ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนใน
ยามค่ําคืน 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและ
ระบบกําจัดตะไคร่
น้ํา บริเวณน้ําพุ  
ถนนพัทลุง 

- เพื่อปรับปรุงและ
บํารุงรักษา 
ประติมากรรมและน้ําพุ
ให้มีสภาพสมบูรณ์
สวยงาม 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างชุดกินรีและน้ําตก 
พร้อมเดินสายไฟฟ้า 
และตู้ควบคุม จํานวน 1 
ชุด 
- ติดตั้งระบบกําจัด
ตะไคร่น้ํา พร้อมเดิน
ระบบสายไฟฟ้าและ
ระบบท่อ จํานวน  
1 ระบบ  
 
 
 
 
 

- 680,000 - 1 แห่ง - งาน
ประติมากรรม
และน้ําพุได้รับ
การบํารุงรักษาให้
มีสภาพสมบูรณ์
สวยงาม 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธาร
ณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนนพัทลุง 
ช่วงที่ 2 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 
 - เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพถนนให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- ก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา  และทางเท้าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
พัทลุง จากหน้าศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน
ถึงด้านหน้าสวน 
สาธารณะอนุสาวรีย์พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
 - ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา  
ตามแบบแปลนของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

55,300,000
งบขอรับการ
สนับสนุน 

- - 1 สาย - สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจร
และปัญหาน้ําท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น 
- ทัศนียภาพของ
ถนน    มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนนรัษฎา-
ถนนพระราม 6 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 
 - เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพถนนให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- ก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา  และทางเท้าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
รัษฎา-ถนนพระราม 6 
ช่วงสี่แยกหอนาฬิกาถึงสี่
แยกโคกหล่อ 
- ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา  
ตามแบบแปลนของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 
 
 
 
 

126,500,000 
งบขอรับการ
สนับสนุน 

- - 1 สาย - สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจร
และปัญหาน้ําท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น 
- ทัศนียภาพของ
ถนน    มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนน 
ห้วยยอด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 
- เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพถนน 
ห้วยยอดให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 

- ก่อสร้างระบบระบาย
น้ํา  และทางเท้าจาก
สะพานข้ามคลองห้วย
ยางถึงสามแยกวัดกุฏยา
ราม 
- ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนน ห้วยยอดใหม่ 
ความกว้างเฉลี่ย 1.50 
เมตร  ความยาว
ประมาณ 900.00 เมตร  
ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้
ประดับ ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างส่องถนน 
 
 

- 10,000,000 - 1 สาย - สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจร
และปัญหาน้ําท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น 
- ทัศนียภาพของ
ถนนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เป็นระบบเคเบิล 
ใต้ดินบริเวณ 
ถนนรื่นรมย์ 

- เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพถนนให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

 - รื้อถอนระบบไฟฟ้า
เดิม 
 - ก่อสร้างระบบเคเบิล
ใต้ดิน ไฟฟ้าแรงสูง/แรง
ต่ํา ตามแบบแปลน
รายการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 

- 7,000,000 - 1 สาย - ทัศนียภาพของ
ถนน    มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์พื้นที่ลาน
ตราสัญลักษณ์ฯ 
ด้านติดถนนพัทลุง 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ลานตราสัญลักษณ์
ฯ ให้มสีภาพสมบูรณ์
สวยงาม และเป็น Land 
mark ของเมืองอีกจุด
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตกแต่งจัดสวนไม้ดอก    
ไม้ประดับ พื้นที่
ประมาณ 1,200 ตาราง
เมตร 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

- 3,000,000 - 1 แห่ง - ภูมิทัศน์พื้นทีล่าน   
ตราสัญลักษณ์ฯ  มี
ความสมบูรณแ์ละ
สวยงาม  เป็น 
Land mark ของ
เมือง 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซม
ประติมากรรมน้ําพุ 
บริเวณหน้าลาน 
ตราสัญลักษณ์  
ถนนพัทลุง 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนพัทลุง บริเวณ
ประติมากรรมน้ําพุ ให้มี
สภาพสมบูรณส์วยงาม 
และเป็น Land mark 
ของเมืองอีกจุดหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ขัดทําสีประติมากรรม
และขัดผิวหินขดัแท่น
ติดตั้งประติมากรรมใหม่  
 - เปลี่ยนระบบปั๊มน้ําพุ 
จํานวน 1 ระบบ 

- 500,000 - 1 แห่ง - ภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนพัทลุง มีความ
สมบูรณ์และ
สวยงาม  เป็น 
Land mark ของ
เมือง 
  
  
  

- สํานักการช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทศัน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ถนนรื่นรมย์เพื่อเป็น
ถนนสายท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับ
การจับจ่ายใช้สอยและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตเมือง  
และนักท่องเทีย่วที่เข้า
มาพักผ่อนในเขต
เทศบาล 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
ถนนรื่นรมย์เพื่อให้เป็น
ถนนคนเดิน พื้นที่
ประมาณ 3,200 ตาราง
เมตร   สอดรับกับการ
ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้าง
สโมสรข้าราชการจังหวัด
ตรังเป็นลานวัฒนธรรม  

24,000,000 - - 1 สาย - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีพื้นที่
สําหรับการจับจ่าย     
ใช้สอยในเขตเมือง   
- เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.1  แนวทางการพฒันา   สนับสนนุ  ส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
ในการสร้างอาชีพเพิ่ม 
-เพื่อก่อให้เกิดการผลิต
สินค้าชุมชนสู่สินค้าสุด
ยอดตามนโยบายของรัฐ 
-เพื่อร่วมรณรงค์ฟื้นฟู
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม/
องค์กรในการประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

-กระตุ้นให้มีการรวมกลุ่ม
อาชีพและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  เพื่อพัฒนาสินค้าของ
กลุ่มไปสู่สินค้า  OTOP ให้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น 
การฝึกอบรมการทําอาหาร 
การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยง
ปลา การจัดทาํบัญชีครัวเรือน 
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือสหกรณ์ร้านค้า การทํา
ปุ๋ยชีวภาพ การบริการจัดการ 
ซุ้มอาหาร การพัฒนาและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

ร้อยละ  80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง
พอใจในเรื่อง
การจดั
กิจกรรม เช่น 
วิทยากร, 
สถานที่อบรม
,ระยะเวลา,
ความรู้ความ
เข้าใจ  

-เยาวชน  
ประชาชนเกิด
ทักษะด้านอาชพี 
-สร้างรายได้แก่
ครอบครัวและกลุ่ม  
-สินค้าของกลุ่ม 
สามารถ 
พัฒนาสู่สินค้า 
OTOP  ตาม
นโยบายของรัฐ  
-ฟื้นฟูอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญา 
ท้องถิ่น 
-ประชาชนรู้จกัการ
ทํางานบริหารเป็น
กลุ่ม 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 



 

303 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันและประกวด
มหกรรมสัตว์เลี้ยง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีโอกาสนําสัตว์
เลี้ยงต่างๆ เข้าประกวดใน
จังหวัดตรัง 
-เพื่อต้องการให้มีการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผลิตพันธุ์
สัตว์ไว้จําหน่ายพันธุ์สัตว์จาก
ชมรมต่างๆ เช่น นก แมว 
สุนัข ฯลฯ 
-เพื่อต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เลี้ยง
สัตว์มีการเปลี่ยนแปลงการ
ดูแลพันธุ์สัตว์อย่างถูกวิธี ทํา
ให้สัตว์มีสุขภาพดี 
 

-จัดให้มีการประกวด
พันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ โดย
ผู้เลี้ยงสัตว์สวยงามส่ง
พันธุ์เข้าร่วมประกวด
ตามมาตรฐานที่กําหนด
และสากลเพื่อเป็น
พื้นฐานเบื้องต้นในการ
เลี้ยงสัตว์ของตนเอง โดย
จัดให้มีการประกวดพันธุ์
สัตว์จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง มีสัตว์เข้าร่วม
ประกวดประมาณ  
1,500  ตัว   

700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ
ใน
กิจกรรม
ที่จัดขึ้น  

-ทําใหผู้้สนใจสง่สัตว์
เข้าประกวดมีการ
ดูแลพันธุ์สัตว์เลี้ยง
ของตนเองอย่างดี  
เพื่อเตรียมไว้ประกวด 
-ทําใหผู้้ที่ผลิตพันธุ์
สัตว์มีโอกาสปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ไว้จําหน่าย
ตามความต้องการ
ของผู้เลี้ยงสัตว์และ
ทําให้เกิดอาชีพลด
การว่างงาน 
-ทําใหส้ัตว์เลี้ยงมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดงาน
กล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อต้องการให้มีการ
ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองให้มาก
ยิ่งขึ้น 
-เพื่อต้องการอนุรักษ์
กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองของ
จังหวัดตรังไม่ให้สูญพันธุ์ 
-เพื่อต้องการให้ประชาชน
ทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมงาน
ประกวดและการโชว์พันธุ์
กล้วยไม้จากทัว่ประเทศและ
รับรู้วิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้ 
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อต้องการให้มีการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับของไทย 

-จัดให้มีการประกวด
กล้วยไม้จํานวนอย่าง
น้อย  1 ครั้ง 
-จัดให้มีการสาธิตให้
ความรู้ถ่ายทอดวิธีการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-มีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติพันธุ์ไม้
และวิธีการขยายพันธุ์
ต้นไม้ 
-จัดการประกวดและ
แข่งขันทักษะการจัดสวน
ไม้ดอกไม้ประดับจาก
ประชาชน และนักเรียน
จากสถานศึกษาต่างๆ 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ
ใน
กิจกรรม
ที่จัดขึ้น  

-ทําให้เกิดการส่งเสริม
อนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์
พื้นเมืองมากขึ้น 
-ทําให้ประชาชนจังหวัด
ตรังจะช่วยกันอนุรักษ์
กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง
ของจังหวัดตรังได้ดํารง
อยู่ตลอดไป 
-ทําให้มีประชาชนจาก
ต่างจังหวัดเข้ามา
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
มากขึ้น 
-ทําให้ ประชาชนและ
นักเรียนเกิด
ประสบการณ์การจัด
สวนชนิดต่างๆ และ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับของไทย 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร ์
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร์ให้มีสภาพสมบูรณ์
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงพื้นผิวลานพักผ่อน
ทางทิศตะวันตก พื้นที่
ประมาณ 5,000 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงลานน้าํพุพร้อม
ติดตั้งระบบน้ําพุใหม่ 1 
ระบบ 
- ติดตั้งน้ําพุพร้อมระบบแสง
สีเสียง กลางสระน้ํา 1 ระบบ 
- ก่อสร้างสะพานข้าม
ระหว่าง  เกาะดอกไม้กับ
ถนนภายใน กว้าง   3 เมตร 
ยาว 55 เมตร 
- ก่อสร้างประภาคารและจัด
สวนบริเวณเกาะดอกไม้ พื้นที่
ประมาณ 400 ตารางเมตร 

- 25,000,000 - 1 แห่ง - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาพักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย
ภายใน
สวนสาธารณะ
ได้รับความสะดวก
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
สะพานแขวนภายใน
สวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 95 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริการภายในสวนสาธารณะ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนลวดสลิงและ
วัสดุยึดสะพานแขวนที่
ชํารุด พร้อมทาสี 
 

1,000,000 - - 1 แห่ง - ประชาชนผู้มาใช้
บริการ
สวนสาธารณะมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ทางเท้าภายใน
สวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 95 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้า
ภายในสวนสาธารณะให้มี
สภาพสมบูรณ ์สวยงาม 

- รื้อถอนทางเดินบล็อก
คอนกรีตอัดแรงของเดิม
บริเวณทางเดินโดยรอบ
เกาะและทางเดิน
ด้านหน้าพระราชานุสาว
รีย์สมเด็จ  พระศรีนคริน
ทราบรม      ราชชนนี 
ออกแล้วปรับปรุงใหม่
เป็นพื้นทางเท้าคอนกรีต
พิมพ์ลายในที่ พื้นที่
ประมาณ  3,160 ตาราง
เมตร 
 
 
 

4,000,000 - - 1 แห่ง - ทางเดินเท้า
ภายใน
สวนสาธารณะมี
สภาพสมบูรณ์
สวยงาม รองรับ
การใช้บริการของ
ผู้มาท่องเที่ยว
และพักผ่อน
หย่อนใจ 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างราว
กันตกและปรบัปรุง
ทางเท้าภายใน
สวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 95 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริการภายในสวนสาธารณะ
  
 
 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างรั้วราวกันตก 
ริมคลองน้ําผุดถนนเลียบ
ทางรถไฟ ยาวประมาณ  
240 เมตร 
- ก่อสร้างทางเท้ากว้าง  
1.50 เมตร ยาวประมาณ 
240 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1,980,000 - 1 แห่ง - ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ
สวนสาธารณะมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
  
  
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการขยายพื้นที่
สวนสาธารณะ
อนุสาวรีย์พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่พักผ่อน  
หย่อนใจและนนัทนาการ
ภายในเขตเมืองให้มากขึ้น 
- เพื่อรองรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริการสาธารณะที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

ขยายพื้นที่สวนสาธารณะ 
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ เนื้อที่ 5–3– 
4/10 ไร่ โดย  
- ก่อสร้างถนน ทางเดิน 
ลานอเนกประสงค์และที่
จอดรถ 
- ก่อสร้างอาคารร้านค้า
และศาลาพักผ่อน 
- ก่อสร้างสะพานลอย       
คนเดินข้าม 
- ปลูกต้นไม้/จัด
สวนหย่อม 
- งานระบบประปา/
สุขาภิบาล 
- งานระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

- 45,000,000 
 

- 1 แห่ง - มีพื้นที่พักผ่อน    
หย่อนใจและ
นันทนาการ
ภายในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น 
- สามารถรองรับ 
ปริมาณประชาชน
และนักท่องเทีย่ว
ได้มากขึ้น 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวน 
สาธารณะทับเที่ยง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่การ
ออกกําลังกายกลางแจ้ง 
และที่จอดรถให้มากขึ้น 
 - เพื่อส่งเสริมให้     เด็ก
ประชาชนและเยาวชนสนใจ
การออกกําลังกาย 
  

- ก่อสร้างลานจอดรถ
และ PLAZA  พื้นที่
ประมาณ 3,800 ตร.ม. 
- ก่อสร้างอาคารห้องพัก
เจ้าหน้าที่ส่วนติดต่อ
สอบถาม  ห้องควบคุม 
ศาลาทางเดิน  อาคาร
ออกกําลังกายในร่ม  
พื้นที่ประมาณ 550 ตร.
ม. 
- ก่อสร้างสวนน้ําสําหรับ
เด็ก ผู้ใหญ่พรอ้มระบบ
บําบัดน้ําในสระ  ลาน
อเนกประสงค์ และศาลา
ริมน้ํา  พื้นที่ประมาณ 
6,100 ตร.ม. 

- 100,000,000 
 

- 1 แห่ง - ประชาชนมี
สถานที่ใน 
การเล่นกีฬา
กลางแจ้งเพิ่มมาก
ขึ้น 
 - มีพื้นที่จอดรถ
สําหรับผู้เข้ามาใช้
สถานที่ออกกําลัง
กายมากขึ้น 
 - เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
พื้นที่ประมาณ 1,800 
ตร.ม. 
- ก่อสร้างห้องน้ํา/ส้วม 
พื้นที่ 60 ตร.ม. 
- จัดสวนหย่อมและปลูก
ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
พื้นที่ประมาณ  4,900 
ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
บริการ การท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
- เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการท่องเที่ยว ด้าน
การตลาดท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
- จัดการประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
อาทิ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการแก่
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
จัดสัมมนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ฯลฯ 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่น จัดทํา
คู่มือ แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรัง ฯลฯเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่น จัดทํา
คู่มือ แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรัง ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 500,000 2 กิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
1 ชิ้นงาน 

- เกิดการจ้าง
งาน ประชาชน
มีอาชีพและ
กระจายรายได้สู่
ชุมชน 
- ตอบสนอง
ความต้องการ
ด้านการบริการ
แก่นักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น 
- แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนบัสนนุ  และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการบริการฟรี
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อบริการข้อมูล
ส่งเสริมการศึกษา
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อบริการประชาชนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การบริการต่างๆ ทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมยั และทันต่อ
เหตุการณ์  
- เพื่อพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารภายในเขต
เทศบาลนครตรังอย่างไร้
ขีดจํากัด 
- เพื่อเสริมสร้างแหล่ง
ความรู้ด้านการศึกษาให้กับ
ประชาชนในเขตทศบาล
นครตรังและค้นหาข้อมูล
ของนักท่องเที่ยว 

- ติดตั้งและให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
พร้อมอุปกรณ์ที่
ให้บริการสื่อสารไร้สาย
ให้ครอบคลมุพื้นที่
ภายในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
จํานวน
ชุมชน 
 

- ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
สามารถเข้าถงึ
ประชาขนได้อยา่ง
รวดเร็ว 
- ประชาชน
สามารถ
ติดต่อสื่อสารกบั
เทศบาลได้ง่ายและ
สะดวก 
- สนับสนุน
การศึกษานอก
ระบบ 
- นักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปั่นจักรยาน
ศึกษาธรรมชาติและ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 
 
 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
ศึกษาธรรมชาติและสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ 

-ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การถ่ายทอดสู่
เยาวชนและคง
อยู่คู่ท้องถิ่น
เทศบาลนคร
ตรังตลอดไป 
-เกิด
ความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชน
กับชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดตั้ง 
หอเกียรติประวัติ  
คนดีศรีตรัง บริเวณ
เขาหนองยวน 
 

- เพื่อให้มีสถานที่แสดงรูป
จําลองบุคคลสาํคัญที่สมควร
ยกย่อง และอริยสงฆ์ 
สําหรับรําลึกและเคารพบูชา
ของประชาชนในจังหวัดตรัง 
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ปรับปรุงอาคารเดิมที่
ชํารุดให้อยู่ในสภาพ
สวยงามและใช้งานได้
ตามปกติ 
- ก่อสร้างบันไดทางขึ้น 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
สําหรับการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ 
 
  
 
 
 

- 20,000,000 
 

- 1 แห่ง - จังหวัดตรังมี
สถานที่แสดงรูป
จําลองบุคคล
สําคัญทีส่มควรยก
ย่อง และอริยสงฆ์ 
สําหรับรําลึกและ
เคารพบูชา 
- เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดตรัง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท)

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
พระยารัษฎานุ-
ประดิษฐ์ฯ 
 
(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 

- เพื่อเป็นศูนย์รวมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น  ระดับ
จังหวัด ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ศิลปะ
ร่วมสมัย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประจํา
จังหวัดตรัง 
 - เพื่อเป็นสถานที่
สันทนาการและ
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวนานาชาติ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ พื้นที่ประมาณ 
11,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ย  
- พื้นที่ชั้นล่างสําหรับใชเ้ป็นพื้นที่จัด
แสดงทางวัฒนธรรมและ
ประชุมสัมมนา โถงทางเข้า ห้องน้ํา
และห้องส้วม หอ้งขายของทีร่ะลึก 
ห้องเก็บของ หอ้งเตรียมอาหาร 
ห้องระบบไฟฟา้ พื้นที่รวมประมาณ 
7,600 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 2 สําหรับใชเ้ป็นพื้นที ่
หอศิลปะพระยารัษฎานุประดษิฐ์ฯ 
ห้องสมุด สํานักงาน ห้องเก็บของ 
ห้องงานระบบปรับอากาศ พื้นที่
รวมประมาณ 3,400 ตารางเมตร 

80,000,000 
(ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดา
มัน 40 ล้านบาท) 

60,000,000 - 1 แห่ง - มีแหล่งเรียนรู้
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
และสถานที่
สันทนาการ
เพิ่มขึ้น 
- นักท่องเที่ยว
นานาชาติมาเยี่ยม
เยือนเพิ่มรายได้
ในท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจดีขึ้นใน
ภาพรวมของ
จังหวัด 
 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการจัดงาน 
วันรัฐพิธีและ 
วันสําคัญอื่นๆ 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมระลกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักภักดี  
ความ กตัญญกูตเวที   
ในวัน สําคญัทางรัฐพิธี 
- เพื่อเทิดทูนและดํารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรม นิทรรศการอัน
เกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญ  เช่น วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี   วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวามหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหามหาราชินี 
28 กรกฎาคม (วันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ )2 เมษายน(วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ)  วันปิย
มหาราช วันท้องถิ่นไทย 18 
มีนาคม และวันสําคัญต่าง ๆ

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

4 กิจกรรม 
 

- ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ 
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
- ประชาชนมีศูนย์
รวมแห่ง จิตใจ
และมีความรัก
สามัคคี สร้าง
ความสมานฉันท์
แก่คนในชาติ 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรัฐพิธี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
 
 
 
 
 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เทศบาลนครตรัง โดย
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
เทศบาลทุกคน 
 - เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในวัน
เทศบาล 

จัดงานวันเทศบาล โดย 
- ประกอบพิธี/กิจกรรม
ทางศาสนา 
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์(รับบริจาค
โลหิตร่วมกับเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง 
พัฒนาสถานที่ราชการ 
และที่สาธารณะต่างๆ  
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันทข์องคนในชาติ

100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 
100 

-บุคลากรเทศบาล
ได้ตระหนักและ
ระลึกถึงบทบาท
และหน้าที่เพื่อ
เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
เทศบาลและ
พัฒนาท้องถิ่น 
- เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ
อย่างกว้างขวาง 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรัฐพิธี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 งานประเพณี 
ลากพระ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การฟื้นฟู การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ตลอดไป 
3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
ร่วมกันใช้ภูมิปัญญา การ
สร้างสรรค์ จัดทําเรือพระ 
ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา 
4. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้พุทธ
ประวัติ 

-  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ประเพณีลากพระอย่าง
ถูกต้อง 
- พุทธศาสนิกชนวัด
ต่างๆในจังหวัดตรังส่ง
เรือพระเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 65 ลํา 
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมงาน
ประเพณีประมาณ 
100,000 คน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 65 ลํา -  เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณีลากพระ
ให้ดํารงอยู่คู่
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
- เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นในการทํา
เรือพระและ
ประวัติของ
ประเพณีลากพระ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ 
วัดควนขัน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1. เพื่อเป็นการฟื้นฟู และ
การอนุรักษ์ประเพณีชักพระ
เดือน 5 ของวัดควนขัน 
2. เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีของหมูค่ณะในการ
ทํางานร่วมกัน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
4. เพื่อทํานุบํารุงเผยแผ่
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีชักพระ 
จํานวน 3 วัน 3 คืน โดย
มีกิจกรรมด้านศาสนา 
การแสดงของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
การแสดงมหรสพ การ
ประกวด การแข่งขัน
ฯลฯ 
-  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

300,000 350,000 350,000 1 ครั้ง -  เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ประวัติศาสตรข์อง
ประเพณีชกัพระ
เดือน 5 และวิถี
ชีวิตชุมชน 
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ประมาณ 10,000 
คน มีโอกาสเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ
และเกิดความ
สามัคคีในการ
ส่งเสริม อนรุักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการเชิดชูบุคคล
ที่ควรบูชา 

- เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึก
คุณงามความดีของพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่ง
กระทําคุณประโยชน์ให้แก่
เมืองตรัง 
- เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
และเผยแพร่เกียรติประวัติ
ผลงานของพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ฯ ให้ประชาชนได้
ทราบ 

- จัดกิจกรรมทางศาสนา 
พิธีบวงสรวง พิธีถวาย
สักการะ กิจกรรมเฉลิม
ฉลองและกิจกรรม
บันเทิง เนื่องในการ
ระลึกถึงวันคลา้ยวัน
อนิจกรรมของพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
(วันที่ 10 เมษายนของ
ทุกปี) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 ครั้ง - พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ฯ 
ได้รับการยก
ย่องเชิดชูใน
ฐานะผู้กระทํา
คุณประโยชน์
แก่เมืองตรัง 
- ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมฉลองและ
รับทราบประวัติ
ผลงานของพระ
ยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ฯ 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

322 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
- เพื่อเป็นการส่งเสริม  
สนับสนนุ กิจกรรมต่างๆทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ไทย 
- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิม
ฉลองและเล่นสงกรานต์อย่างมี
ความสุข 
-  เพื่อเปน็การแสดงความ
กตัญญตู่อบรรพบุรุษ ผู้มี
พระคุณและผู้สูงอายุ 
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครวัของคนในท้องถิ่น 
 

- จัดให้มีกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา พิธีรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุ ขบวน
อัญเชญิพระ / สงกรานต์
และการละเล่นภาคบันเทิง 
การเล่นสงกรานต์ การ
แสดงของพิธีกร ดารา
นักร้อง การแสดงมหรสพ 
กิจกรรมภาคบนัเทิง 
การละเล่นต่างๆในการเล่น
สงกรานต์  
- นําเอาประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมมาประยกุต์การเล่น
สงกรานต์สมัยใหม่เพื่อ
ยกระดับสู่สากล 

3,000,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
งานมีความพึง
พอใจ 

- เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้
ยั่งยืน 
- เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความกตัญญตู่อผู้
หลักผู้ใหญ่และ
บรรพบุรุษ 
- เด็ก เยาวชน
ได้รับความสุข 
สนุกสนานอย่าง
เต็มที่ในการร่วม
กิจกรรม 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
 
 
 
 
 
 

 



 

323 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ให้ดํารงอยู่สืบไป 
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของสายน้ํา 
- เพื่อส่งเสริมการละเล่น
พื้นบ้านให้ดํารงอยู่สืบไป 
 

-  กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและศิลปิน
พื้นบ้านรวมถึงประโยชน์
ของสายน้ํา 
- กิจกรรมภาคกลางวัน เช่น 
การประกวดกระทงใบตอง 
ฯลฯ 
- กิจกรรมภาคกลางคืน เช่น
การประกวดนางนพมาศ 
การประกวดกระทงใหญ่ 
- กิจกรรมการแข่งขันกฬีา
พื้นบ้าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความรกั 
ความสามัคคี ส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

- มีเยาวชนและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกจิกรรม ซึง่
เป็นการสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ศิลปินพื้นบ้านให้
ดํารงอยู่สืบไป 

-สํานัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
ดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์อนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมไทย 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อให้เดก็นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน ได้ร่วม
เผยแพร่ อนรุักษ์สืบสาน
ศิลปะ ดนตรีไทย นาฏศิลป์
และศิลปวัฒนธรรมไทย 

- จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
บรรเลงดนตรีไทย 
- จัดกิจกรรมประกวด
บรรเลงดนตรีไทยชิงถ้วย
พระราชทานฯ ระดับภาคใต ้
 
 
 
 
 
 
 

1,400,000 - - 2 กิจกรรม - เด็ก นกัเรยีน 
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป
ได้รับรูเ้ข้าใจเกดิ
ความตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะ
ดนตรีไทย 
- รู้สึกหวงแหน
และเกิดความ
มุ่งมั่นการฝึกซ้อม
ดนตรีไทยมาก
ยิ่งขึ้น ทําให้
ดนตรีไทยเกิด
การพัฒนา 

-สํานัก
การศึกษา 
-งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสรมิการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และรําลกึเชิดชูปชูนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท)

12 โครงการศิลป์ 
สร้างสุข 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้
แสดงถึงความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

- จัดการแสดงดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม โดยเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและศิลปิน
ที่มีชื่อเสียง 

500,000 - - 6 ครั้ง - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้แสดงออก
ทางศิลปวัฒนธรรม 
- ศิลปวัฒนธรรมจะ
ได้รับการอนุรักษ์สืบต่อ
อนุชนรุ่นหลังตอ่ไป 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

13 โครงการอนุรักษ์ 
สืบสานส่งเสริม 
เอกลักษณ์  
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่ออนุรักษ์สบืสาน
ส่งเสริมเอกลักษณ์จารีต
ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักและคงอยูส่ืบไป 

- จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ใน
วันที่ 31 ธันวาคม และการ
ทําบุญตักบาตรในวันที่ 1 
มกราคม  
– จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน  
- จัดงานประเพณีถือศีลกินผกั 

4,000,000 - - 3 กิจกรรม - เอกลักษณ์จารีต
ประเพณที้องถิน่เป็นที่
รู้จักและคงอยู่สืบไป 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานส่งเสริม 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชน
รักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

-เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีแก่
เด็กและเยาวชนด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสเรียนรู้จริง 
 

-จัดเข้าค่ายเด็กเยาวชนด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จาํนวน 1 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 
60 คน 
-เด็กเยาวชนในชุมชนและเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-จัดให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี
และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
โดยตรงเพื่อให้เด็กเยาวชนได้
ทักษะและประสบการณ์จริง  
ในการสัมผัสกบัธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง  

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
90 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ 

-ทําให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-ทําให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น 
-ทําให้เด็กเยาวชนเกิด
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ทําให้เด็กในชุมชนมีการ
ทํากิจกรรมการ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ริมคลองน้ําเจ็ด 
บริเวณด้านหน้าที่ทํา
การชุมชนสรรพากร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับ
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในชุมชน 
 - เพื่อจัดให้มพีื้นที่สําหรับ
การแสดงและจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปีของชุมชน 
 - เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดิน และการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- ก่อสร้างลานกระเบื้อง
คอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป 
พื้นที่ประมาณ 90 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างผนังกนัดิน
คอนกรีต อัดแรงสําเร็จรูป 
ความยาวประมาณ 15 
เมตร ความสูงประมาณ 3
เมตร 
- ก่อสร้างลานบันไดท่าน้ํา 
ค.ส.ล.ความยาวประมาณ 
5 เมตร ขั้นบันไดสูงจาก
ระดับน้ําประมาณ 3 เมตร 
- งานจัดสวนและติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง

2,000,000 - - 1 แห่ง - เพิ่มพื้นที่
สําหรับการ
พักผ่อนหย่อน
ใจและจัดงาน
ประเพณีของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
 - ป้องการการ
พังทลายของดิน
และการบุกรุกที่
สาธารณ-
ประโยชน์ 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาลํา
คลองและหนองน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
(เวทีประชาคม
ท้องถิ่น) 

- เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ํา          
ลดปริมาณขยะ วัชพืชและ 
สิ่งกีดขวางในลําคลอง 
- เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  รณรงคแ์ละ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ 
ลําคลอง 
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างสํานักการ
ช่าง และประชาชนทั่วไป
ร่วมพัฒนาคลองห้วยยาง, 
คลองน้ําเจ็ด, หนองน้ํา
สาธารณะ ฯลฯ ในวัน
สิ่งแวดล้อมโลกและวัน
สําคัญต่างๆ  ปีละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง โดย
ดําเนินการดังนี้ 
- ขุดลอกสันดินที่กีดขวาง
การไหลของน้ําในลํา
คลอง 
- กําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ําในลําคลอง, 
หนองน้ํา

500,000 500,000 500,000 อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง/ปี 

- เป็นการเฝ้า
ระวังแหล่งน้ํา
สาธารณะ
เพื่อให้
สามารถเข้า
ปรับปรุงแก้ไข
ได้ทันการเมื่อ
เกิดวิกฤติ 
- ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
โอกาสร่วม
กิจกรรมและมี
จิตสํานึกใน
การร่วมกัน
อนุรักษ์ลํา
คลอง 

- สํานักการ
ช่าง 
- งานบําบัด
น้ําเสีย 



 

328 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณ- 
ประโยชน์ บริเวณ  
ถนนเพลินพิทักษ์ใกล้
ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ออกกําลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 
 - เพื่อดูแลบํารุงรักษาที่
สาธารณประโยชน์ 
 - เพื่อการดูแลรักษาและ
ป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

ปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์ 
บริเวณถนนเพลินพิทักษ์  
เป็นลานกีฬา
เอนกประสงค์  พื้นที่
ประมาณ 1,200 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11,500,000 - 1 แห่ง - เพิ่มพื้นที่
สําหรับการ
ออกกําลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชน 
 - ป้องการ
การบุกรุกที่ 
สาธารณ-
ประโยชน์ 

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
พนัง ค.ส.ล.เลยีบ
คลองห้วยยาง 
บริเวณถนนอุดมลาภ 
ซอย 3 ไปทางทิศ
ตะวันตก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของดินสองฝั่งคลอง 
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.  
ฐานกว้าง 1.50 เมตร  
สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร  
ยาวประมาณ 80.00 
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,700,000 
 

1 แห่ง - สามารถ
ป้องกันการ 
พังทลายของดิน
สองฝั่งคลอง 
 - แก้ไขปัญหา
น้ําท่วม 
ในฤดูน้ําหลาก 
  

- สํานักการ
ช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้นักเรียน, เยาวชนมี
ความตระหนักเกิดจิตสํานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล ให้ครอบคลุมพื้นที่
เขตเทศบาล 
-เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้
เรื่องสิ่งแวดล้อมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
แก่นักเรียนและเยาวชน 
 

-อบรมเสริมสร้างความรู้
แก่นักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม  13  
โรงในเขตเทศบาล 
แบ่งเป็น  2 ระดับ 
ดังนี ้
  -ระดับประถมศึกษา 
  -ระดับมัธยมศึกษา 
-เข้าค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดงูาน
แกนนําครูและนักเรยีน
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม  
จํานวน 150 คน 
-จัดกิจกรรมอบรม 
และฝึกปฏิบัติการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

-นักเรียน
โรงเรียน
เครือข่าย  
ทั้ง 13 
โรงได้รับ
การ
อบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 
-ร้อยละ 
90 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ 

-นักเรียน, 
เยาวชนมีความ
ตระหนักเกิด
จิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ร่วมกันฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
-มีเครือข่าย
เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
เขตเทศบาล 
ครอบคลุมพื้นที่
เขตเทศบาล 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
แผนงาน
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 
 

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
คาร์บอนต่ํา 

-จัดกิจกรรมอบรม 
และฝึกปฏิบัติการ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

-ร้อยละ 
90  ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

-นักเรียนและ
เยาวชนได้รับ
การสร้างเสริม
ประสบการณ์
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมจาก
พื้นที่ต่างจังหวัด
ที่มีการ
ดําเนินงานการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมตาม
แนว
พระราชดําริ 
-ลดปัญหา
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
สามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมือง
คาร์บอนต่ํา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการสร้าง
จิตสํานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
ลดเมืองร้อนด้วย 
มือเรา 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
แก่ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
และประชาชนในเขต
เทศบาล 
-เพื่อประชาสัมพันธ์
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม, ชมรม อสม., 
ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล 
-เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก
ในการคัดแยกขยะเพื่อลด
ปริมาณขยะก่อนเข้าสู่
กระบวนการฝักกลบหรือ
การจัดการของเทศบาล 

-อบรมภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม, ชมรมอสม., 
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 
-จัดนิทรรศการส่งเสริม
และสนับสนุนผลการ
ดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ในวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น 
    -สิ่งแวดล้อมไทย 
    -สิ่งแวดล้อมโลก 
    -วันสําคัญอื่นๆ 
-รณรงค์และรว่มพัฒนา
คลองในเขตเทศบาล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ร้อยละ 90  
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 
-จัด
นิทรรศการ 
1 ครั้ง 
-พัฒนา
บริเวณคลอง
ห้วยยางหรือ
คลองน้ําเจ็ด 
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
 

-ลดปัญหา
ผลกระทบ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
สามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองแห่ง
ความสุข 
-ลดปริมาณ
ขยะ และ
งบประมาณใน
การจัดการ
ขยะ 
 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

โครงการสร้าง
จิตสํานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
ลดเมืองร้อนด้วยมือ
เรา (ต่อ) 
 

-เพื่อลดผลกระทบและ
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 

-สัมมนาและศกึษาดูงาน 
1 ครั้ง จํานวน 50 คน 
-กิจกรรมการผลิตปุ๋ย
หมักและน้ําหมักชีวภาพ 
ในจํานวน  90,000 
ลิตร/ปี 

-สามารถ
ผลิตน้ําหมัก
ได้ 
ร้อยละ 90  
 

-ลดปัญหา
ผลกระทบ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
สามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมือง
คาร์บอนต่ํา 
-สามารถผลิต
น้ําหมัก
ชีวภาพ ได้  
90,000 ลิตร/
ปี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตสํานึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการรักษ์น้ําตาม
แนวพระราชดําริ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อสนับสนุนดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว การจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยวิธี
ธรรมชาติ 
 
-เพื่อเฝ้าระวังและบําบัด
คุณภาพน้ําในคลองห้วยยาง
และคลองน้ําเจ็ดให้มี
คุณภาพดีขึ้น 
 
-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

-จัดเข้าค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ความรู้ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําตามแนว
พระราชดําริ แก่นักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  
จํานวน 150 คน 
-จัดกิจกรรมเฝา้ระวัง
และตรวจสอบคุณภาพ
น้ําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  -จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
-เพิ่มจุดบําบัดคุณภาพ
น้ําในคลองห้วยยาง/
คลองน้ําเจ็ด  1 จุด โดย
วิธีธรรมชาติ เช่น 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- ร้อยละ 
80 ของผู้
เข้าอบรมมี
ความรู้ 
- ค่า OD 
และ PH 
อยู่ใน
มาตรฐาน
คุณภาพ
น้ําดีขึ้น
ก่อนเข้า
ระบบ
บําบัดน้ํา
เสียของ
เทศบาล 
-คลองห้วย

- คุณภาพน้ํา
ในคลองห้วย
ยางและคลอง
น้ําเจ็ดมีคุณภา
ดีขึ้น 
- ลดปัญหา
การจัดการ
คุณภาพและ
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
สามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองแห่ง
ความสุข 

-กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
--งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

โครงการรักษ์น้ําตาม
แนวพระราชดําริ 
(ต่อ) 
 

-เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่าย LA 
21 

   -แพหญ้าแฝก 
   -แพเตยหอม 
   -ปลูกต้นพุทธรักษา/
เตยหอมแนวคลอง 
-กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานการบริหารจัดการน้ํา
ตามแนวพระราชดําริ 
พื้นที่ต่างจังหวัด 
 

-ร้อยละ 
90 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจใน
ระดับมาก
ถึงมาก
ที่สุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูค่วามสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าํเสียแบบครบวงจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสีย  
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
- เพื่อให้น้ําที่ผา่นระบบ
บําบัดน้ําเสียผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 
  

เปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้ําเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 15 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

7,100,000 - - 15 ตัว - 
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
บําบัดน้ําเสียมี
เพิ่มขึ้น 
- น้ําที่ผ่าน
ระบบบําบัด
น้ําเสียผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนด 
 
 
 
 

- สํานักการ
ช่าง 
- งานบําบัด
น้ําเสีย 
- งาน
วิศวกรรม 



 

337 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูค่วามสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าํเสียแบบครบวงจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดการขยะ 
มูลฝอยและฝังกลบ
แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
- เพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อ   
ฝังกลบขยะ  
- เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
มลภาวะที่จะมีต่อชุมชน
ใกล้เคียงทั้งทางน้ําและทาง
อากาศ 
  
 

1. กําจัดขยะมลูฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
กําจัดขยะ มูลฝอย โดย
ดําเนินการจ้างเหมา
จัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ฝังกลบ เกลี่ย
และบดอัดขยะตกค้าง
สะสมและขยะใหม่
ประจําวัน  ไม่น้อยกว่า 
140 ตัน/วัน  
2. เพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการขยะเพื่อยืด
อายุบ่อฝังกลบ โดยถม
คันดินโดยรอบบ่อให้
สูงขึ้น 

24,000,000 - - 1 แห่ง 
 
 
 

- 
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
มีเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณขยะ
ตกค้างสะสม
ในระบบกําจัด
ขยะมีลดลง 
- อายุการใช้
งานบ่อฝังกลบ
ขยะยาวนาน
ขึ้น 

- สํานักการ
ช่าง 
- งานกําจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูค่วามสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าํเสียแบบครบวงจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําและ
รวบรวมน้ําเสีย  
ลุ่มน้ําคลองน้ําเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อระบายน้ําและรวบรวม
น้ําเสียจากแหล่งน้ําลุ่มน้ํา
คลองน้ําเจ็ดเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของเทศบาล 
  

- ก่อสร้างรางรบัน้ําเสีย  
ลึก 0.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 1.20 เมตร  ยาว
ประมาณ 
5,000 เมตร  พร้อมจุดดัก
น้ําเสียและจุดบรรจบ 
- วางทอ่HDPE ขนาด 
0.40 ม. ยาวประมาณ 
1,500 เมตร พร้อมบ่อพกั
และบ่อดักน้ําเสีย 
 - ก่อสร้างสถานีสูบน้ํา  
จํานวน 1 แห่ง 
 - ทําทางเดินเลียบคลอง 
และเพิ่มพื้นที่ตามแยกของ
สะพานที่คลองผ่าน

- - 143,750,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

1 ระบบ - ทําให้น้ําใน
คลองน้ําเจ็ดมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น  
ไม่เน่าเสีย 

- สํานักการ
ช่าง 
- งานบําบัด
น้ําเสีย 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์ การสรา้งความเป็นเลศิทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบคุลากรของหน่วยงาน 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
สัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากร 

- เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ที่
จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และ
พัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
 

จัดการฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการนายเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของเทศบาล
นครตรังทุกสํานัก/กอง เช่น  
-โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะ
แบบครบวงจร 
-โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างสาํนัก
การช่าง ฯลฯ 
- การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและ
ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

2,500,000  2,500,000  2,500,000  ร้อยละ 65 
ของบุคลากร
เทศบาลนคร
ตรังได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ทํางาน และเกิด
การพัฒนา
ตนเองให้เกิด
ความก้าวหน้า
ต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 
 



 

340 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์ การสรา้งความเป็นเลศิทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบคุลากรของหน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง 

- เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะ
วิทยาการใหม่ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ในด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง (เทศกจิ) 
- เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 
 

อบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 
จํานวน 50 คน/1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 
(เทศกิจ) มีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบของ
กฎหมาย 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานรักษา
ความสงบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
รายได้ 

- เพื่อให้เทศบาลมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการจ่าย
ภาษี 
 
 

-บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่
หรือรับชําระภาษีนอกเวลาราชการ
และในวันหยุด ราชการ 
-ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ 
เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ วีดีทัศน์ ให้ประชาชน
รับทราบขั้นตอนในการชําระภาษี 
และภาษีที่จัดเก็บดังกล่าว เทศบาล
ได้นําไปพัฒนาท้องถิ่นและจัดทํา
บริการสาธารณะ 
-จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับ
ประชาชนตามโอกาสที่เหมาะสม 
-จัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชนที่นั่งคอย เช่น 
หนังสือพิมพ์ น้ําดื่ม กาแฟ เป็นต้น   

400,000 500,000 
 

500,000 
 

- รายได้
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.5 
เปรียบเทีย
บจาก
ปีงบประมา
ณ 56-57 
- แบบ
สํารวจ
ความพึง
พอใจของผู้
มารับ
บริการ 

-ให้เทศบาลมี
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมี
ความพึ่งพอใจ
ในการ
ให้บริการ 

- กองคลัง 
- ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี 

- เพื่อให้เทศบาลมี
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่
ทันสมัยมากขึน้ 
สามารถจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

  -มีฐานข้อมลูที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
  

500,000 
 

- - 
 

ร้อยละ 
95 ของผู้
มีหน้าที่
ชําระภาษี 

-ให้เทศบาลมี
ฐานข้อมูลแผน
ที่ภาษีที่ทันสมยั
มากขึ้น 
สามารถจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น 

- กองคลัง 
- งานแผนที่ภาษี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
นครตรัง 
 
 

-เพื่อจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐานของทุก
ครัวเรือนในเขตเทศบาล 
-เพื่อหน่วยงานภาครัฐ
และส่วนที่เกี่ยวข้องได้รู้
ปัญหาของครัวเรือนใน
ภาพรวมสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความ
ต้องการของชุมชน 
-เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และเป็นการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ 
 
 

-อบรมถ่ายทอดความรู้ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูลแก่
บุคคลแกนนําอสม., แกน
นําจากทุกชุมชน ตาม
ความเหมาะสม  
-ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
เป็นรายครัวเรือน ในเขต
พื้นที่เทศบาลนครตรัง 
-รวบรวมประมวลผล
ข้อมูลแล้วจัดทาํแบบ
สรุป 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

สามารถ
จัดเก็บ
ข้อมูล
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
๑๐ ของ
ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 

-สามารถรู้ข้อมลู
ความจําเป็น
พื้นฐานของ
ครอบครัว
ประชาชนในทุก
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล 
-ทําให้รู้ปัญหา
ของครัวเรือน 
-สนับสนุนจัดทํา
แผนของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการจัดการ
เลือกตั้งของเทศบาล
และสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 

- เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ
ดําเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรวมทั้ง
ครอบคลุมกิจกรรม
หลักของการจัดการ
เลือกตั้ง 
 - เพื่อเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 - เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้ง 

- เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด(กรณีครบวาระยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง
และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่และกรณีอื่นๆ ) สมาชิก
สภาจังหวัด และสมาชิกสภา
เทศบาล 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ 
การให้ข้อมูลขา่วสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วม 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

500,000 
 

500,000
 

มี
ประชาชน
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
ร้อยละ 70 

-  สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
ดังนี้ 
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา-
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี , 
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร, การ
เลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา และการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาจังหวัด 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานกิจการ
สภา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

ทางการเมืองในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ 

 - ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจกับ
กฎหมายเลือกตั้ง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานบริการด้านต่างๆ
ของเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงานทั้ง
ด้านกระบวนการ และ
ขั้นตอนการให้บริการของ
เทสบาลนครตรัง 
- เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพการบริการเป็นไป
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
-เพื่อการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล 

- จัดจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่เป็น
กลางดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของเทศบาล
นครตรัง  ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 20,000 รายงาน 
1 ฉบับ 

 - เทศบาลได้ทราบ
ถึงความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ 
ในหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาล 
  - สามารถนํามา
ปรับปรุงการ
ให้บริการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการ ระบบ Call 
Center  
ของเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อเป็นศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และรับ
เรื่องร้องขอจาก
ประชาชน 
-เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลได้อยู่ดีมีสุข  

 - จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์  และเรื่องร้องขอ
จากประชาชน  
- ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนในงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครตรัง 
- จัดทํา software เพื่อ
รองรับการใช้งานในระบบ 
call center จํานวน 1 
ระบบ 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน
มีความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 
- จัดทํา 
software
1 ระบบ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
- ประชาชน
สามารถร้อง
ทุกข์แล้วได้รับ
การแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว 
- ผู้บริหาร
สามารถติดตาม
การแก้ไขปัญหา
ได้อย่างใกล้ชิด 
- สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับ
เทศบาลได้ง่าย
และสะดวก 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการให้บริการ
ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อบริการประชาชน 
ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนผู้มารับบริการโดย
การมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น  
- การบริการน้ําดื่ม  
ประเภท ชากาแฟ วารสาร
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

- สามารถทําให้
ประชาชนพึง
พอใจในการมา
รับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

- สํานักปลัด 
- งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการให้ความรู้ด้าน
งานทะเบียนและบัตรแก่
ประชาชนทั่วไป 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับ
ความรู้ด้านงาน
ทะเบียนและบัตร 
-เพื่อให้ผู้นําชุมชน
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับ
บริการงานทะเบียน
และบัตร 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 200 คนแบ่งเป็น 
- ผู้นําชุมชน จาํนวน 27 คน 
- ผูแ้ทนแต่ละชุมชน  
    จํานวน 173 คน 
 

70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง - สามารถทําให้
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้ด้านงาน
ทะเบียนและ
บัตรมากยิ่งขึ้น 
-ผู้นําชุมชน
สามารถนํา
ความรู้ด้านงาน
ทะเบียนและ
บัตร ไปเผยแพร่
หรือ
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ 

- สํานักปลัด 
- งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

-เพื่อสร้างจิตสํานึก
ความเป็นพลเมืองดีใน
วิถีประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
-เพื่อเสริมสร้างความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง  ในการ
พัฒนาประชาธิปไตย   
พัฒนาระบบการ
เลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ 

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรมให้ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นเขตเทศบาลนคร
ตรัง   (ตัวแทนจากชุมชน)   
จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ  220 
คน   รวม  660  คน    
 

150,000 - - แบบสอบ
ถาม
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมี
ความรู้  ความ
เข้าใจ ในหน้าที่
ของพลเมืองดี
วิถี 
ประชาธิปไตย  
-ประชาชนมี
ความตระหนัก
ถึงบทบาท
หน้าที่ของตน    
ด้วยความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม
สอดคล้องกับ
หลักธรรม   
 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานกิจการสภา 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

-เพื่อให้ทุกคนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตน  ด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อสังคม    เคารพ
กฎหมาย  เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น 
ตลอดจนหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
-มีความกระตือรือร้นที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคมมี
คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม
ประเพณี   
เคารพกฎหมาย  
เคารพสิทธิ
เสรีภาพของ
ผู้อื่น   
- มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
ระบบการ
เลือกตั้ง 
 

 
 



 

352 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการให้ความรู้และ
ช่วยเหลือประชาชน
ทางด้านกฎหมาย 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 

- เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการให้
ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมาย 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน 
- จัดตั้งศูนย์บริการ / จัด
อบรมให้คําปรกึษาทางด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับ
การอบรม 
ร้อยละ 
80 มี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้
รับรู้ข้อกฎหมาย
- เป็นการ
บรรเทาแก้ไข
ปัญหาให้
ประชาชน 
- ลดความ
ขัดแย้งและกรณี
พิพาทในชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี 
 
 

- เพื่อสรุปผลการดําเนิน 
งานของเทศบาลใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
- เพื่อเผยแพร่การดํา 
เนินงานของเทศบาล 
ต่อสาธารณะได้อย่าง
ครอบคลุมครบถ้วน 
ในทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนคร
ตรัง ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
จํานวน 500 เล่ม 

250,000 250,000 250,000 500 เล่ม - ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสารการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล 
- เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสตรวจสอบติดตาม
การบริหารงานของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ
ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมของเทศบาล
นครตรัง และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
ได้รับ

เอกสารมี
ความพึง
พอใจ 

 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและผล
การดําเนินงาน
ของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารจัดการองคก์ร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อพัฒนารปูแบบ
การนําเสนอเว็บไซต์
เทศบาลนครตรังให้มี
ความทันสมัยและ
น่าสนใจ 
- เพื่อพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบาลนครตรัง
สําหรับผู้ดูแลระบบ 

- พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้
มีความทันสมยัน่าสนใจ และ
สวยงาม 
- มีระบบสําหรบัผู้ดูแลระบบ
ให้สามารถพัฒนาข้อมลู
ภายในเว็บไซต์เทศบาลนคร
ตรัง 
- มีการดูแลปรบัปรุงข้อมลู 
เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง
อย่างสม่ําเสมอ 
 
 
 
 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
เข้าชม

เว็บไซต์มี
ความพึง
พอใจ 

- เว็บไซต์
เทศบาลนครตรัง
มีรูปแบบการ
นําเสนอที่
น่าสนใจ 
สวยงาม และ
ทันสมัย 
ประชาชน
สามารถเข้าชม
เว็บไซต์ได้ 
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมี
ระบบการเพิ่ม
ข้อมูลที่ง่าย 
ต่อการใช้งาน 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจัดทํา
วารสารชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารของชุมชน 
- เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ของชุมชน 
- เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ 

- จัดทําวารสารชุมชน   
3 เดือนต่อ  1 ครั้ง  จํานวน
ครั้งละ  1,000  ฉบับ 

400,000 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 

4 ครั้ง/ปี 
 
 

- ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับ
ชุมชน 
-ชุมชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น 
-ประชาชนแต่
ละชุมชนมี
ความสัมพันธ์
อันดีมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.3  แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมและพัฒนาการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนตามหลกัธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดตั้งและ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน  
-เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 

-ดําเนินการจัดตั้งชุมชนใน
เขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น 
-ดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุมชน
กรณีครบวาระหรือว่างด้วย
กรณีต่าง ๆ 
 
 
 
 

700,000 
 
 

700,000 700,000 ร้อยละ 
100 ของ
จํานวน
ชุมชนที่
ครบวาระ
หรือว่าง
ด้วยกรณี 
ต่าง ๆ 
 

-ประชาชนให้
ความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของ
ตนเอง 
-ประชาชน
ได้รับการฝึกฝน
เรียนรู้การ
ทํางานกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
-ประชาชนได้
ตัวแทน 
ผู้นําชุมชนจาก
การ 
เลือกตั้งจา
ประชาชน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 โครงการแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง 

-เพื่อนําแผนแม่บทมา
บรรจุเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล 
-เพื่อให้การพัฒนาด้าน
ชุมชนเป็นไปอย่างมี
ระบบ 
-เพื่อให้ปัญหาของ
ชุมชน 
ปรากฏในแผนและ
งบประมาณ 

-จัดประชุมประชาคมจัดทํา
แผนแม่บทในเขตเทศบาล 
โดยแต่ละชุมชนจะมีแผน
แม่บทของตนเอง  โดยได้
พื้นฐานข้อมูลและประเด็น
ปัญหาของประชาชนและ
ความต้องการของประชาชน
มาบรรจุไว้ในแผนแม่บท
ชุมชนของแต่ละชุมชน  ซึ่ง
แต่ละชุมชนต้องมีแผน
แม่บทของตนเองชุมชนละ  
1  เล่ม  เพื่อใช้ในการเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจากรัฐบาล 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 
100 ของ
จํานวน
ชุมชน
ทั้งหมด 

-ประชาชนให้
ความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของ
ตนเอง 
-ประชาชน
ได้รับการฝึกฝน
เรียนรู้การ
ทํางานกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
-ประชาชนได้
ตัวแทน 
ผู้นําชุมชนจาก
การ 
เลือกตั้งจาก
ประชาชน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการเงิน
อุดหนุนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมและเพื่อความ
เข็มแข็งของชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อสนับสนุนชุมชนใน
การจัดการประชุมเพื่อ
เตรียมร่วมกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 
-เพื่อสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน
เป็นค่าวัสดุในการ
จัดการประชุม 
-เพื่อให้ชุมชนมีความ 
เข็มแข็ง  สร้างขวัญ
และกําลังใจแก่ชุมชน 
 
 
 

-อุดหนุนแก่ชุมชนในการ
จัดประชุม
กรรมการบริหารชุมชน
และสมาชิกในชุมชนทุก
ชุมชน  เกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดทํากิจกรรม
และค่าจัดทํากิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

1,860,000 
 

1,860,000 
 

1,860,000 
 

ร้อยละ 80 
ของจํานวน
ชุมชนที่
ได้รับ
งบประมาณ 
สามารถส่ง
หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้
ถูกต้อง 

-ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 
-ชุมชนมีขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ของชุมชน 
-ชุมชนมีความ
สามัคคีมาก
ยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการเงิน
อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรีเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและเพื่อ
ความเข้มแข็งของ
กลุ่มสตร ี
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรี
ในการจัดการประชุม
ในชุมชนเพื่อเตรียม
ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 
-เพื่อสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่ม
สตรีเป็นค่าวัสดุในการ
จัดการประชุม 
-เพื่อให้กลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็ง  สร้าง
ขวัญและกําลังใจแก่
ชุมชน 
 
 
 

-อุดหนุนแก่กลุม่สตรีทุก
ชุมชนในการจัดประชุม 
เกี่ยวกับการเตรียมการ
จัดทํากิจกรรมและค่า
จัดทํากิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

ร้อยละ 80
ของจํานวน
ชุมชนที่
ได้รับ
งบประมาณ 
สามารถส่ง
หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้
ถูกต้อง 

-กลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น 
-กลุ่มสตรีมี
ขวัญกําลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ของชุมชน 
-กลุ่มสตรีมี
ความสามัคคี
มากยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

361 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ
ชมรม 
-เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในสทิธิประโยชน์
ต่างๆ 

-ประชุมอบรมการทัศน
ศึกษาดูงาน  การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ จํานวน
ประมาณ 100  คน 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000
 

500,000
 

-คะแนน
แบบสอ
สอบถาม
หลังการ
ประชุม
อบรมสูง
กว่าก่อน
อบรม
อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
-ร้อยละ 
90 
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจ 
 

-เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการ
ดําเนินงาน
ของชมรม 
-เกิดการ
รวมกลุ่ม
สมาชิก
ผู้สูงอายุ  
และมีความรู้
ความเข้าใจ
ในสิทธิ
ประโยชน์
ต่างๆ 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการสตรี
และคนชรา 
 
 
 
 
 



 

362 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 

-เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความ
มั่นคงของชุมชนฐาน
ราก 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 
ของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 

-สมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน   
โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1  ส่วน   
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1  ส่วน 
และรัฐบาล 1  ส่วน  
(สมทบในอัตราไม่เกิน
เงินออมที่ประชาชน
สมทบ) 

62,000 
 
 

62,000 
 
 

62,000 
 
 

1 ส่วน -สร้าง
หลักประกัน
ความมั่นคง
ของชุมชนฐาน
รากและ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
และสังคม 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

363 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
และพัฒนาความรู้
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลนคร
ตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกกองทุนและ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจหลกัการ
และวิธีการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
-ส่งเสริมประชาชนให้มี
ส่วนร่วมกับเทศบาล 
จัดบริการสาธารณะทั้ง
ด้านการสังคม
สงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

-จัดประชุม
คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน และ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
-จัดทัศนศึกษาดูงาน
พื้นที่ต้นแบบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

200,000 
 
 

- 
 

- 
 

- คะแนน
แบบสอบถาม
หลังการ
ประชุมอบรม
สูงกว่าก่อน
การอบรม
อย่างน้อยร้อย
ละ 50 
-ร้อยละ 90 
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจ 

-สมาชิกกองทุน
และประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจหลักการ
และวิธีการ
ดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
-ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมกับ
เทศบาลจัดบริการ
สาธารณะทั้งด้าน
การสังคม
สงเคราะห์และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 
 
 
 



 

364 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการจัดอบรม/
ประชุม/สัมมนา/
เสวนาย่อย
ประชาชนพบ
ผู้บริหาร 
 

 -เพื่อต้องการให้
ผู้บริหารได้พบปะ
ประชาชนรับทราบ
ปัญหาของประชาชน
อย่างครอบคลุมพื้นที่ 
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมภาคประชาขน 
-เพื่อรับทราบนโยบาย
ของผู้นําองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและ
นโยบายของรัฐบาล 

-จัดประชุมเสวนาในเขต
พื้นที่ที่ประชาชนอาศัย
อยู่ตามถนน-ซอยต่างๆ  
ให้ประชาชนพบกับ
ผู้บริหารเทศบาล 
-จัดให้ผู้บริหารลงพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหาจาก
ประชาชนโดยตรง  เพื่อ
นําไปแก้ไขปัญหาต่อไป 
-จัดประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายของผู้นําองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและ
นโยบายของรัฐบาล 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา/
เสวนามี
ความพึง
พอใจ 

-ท้องถิ่น/ชุมชน
เจริญก้าวหน้าด้าน
การพัฒนาในด้าน
ต่างๆมากขึ้นและ
ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน 
-ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมมาก
ยิ่งขึ้น 
-ชุมชนมีความ
เข้าใจนโยบายของ
รัฐบาลผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ดําเนินการมาก
ยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 



 

365 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการคัดเลือก
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อให้สตรีในเขต
เทศบาลได้มีสว่นร่วม
ในการพัฒนาตนเอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน  
-เพื่อให้สตรีมสีว่นร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 
 
 

-ดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาลเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 
 

ร้อยละ 
100 ของ
จํานวน
ชุมชนที่
หมด
วาระ 

-สตรีมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาตนเอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-สตรีใหค้วาม
ร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหา
ของตนเอง 
-สตรีมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาชุมชน 
และได้รับการ
ฝึกฝนเรียนรู้
การทํางาน
กลุ่มมากยิ่งขึ้น

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 



 

366 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
องค์กรชุมชน/
คณะกรรมการ
ชุมชนและกลุม่
ต่างๆ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อให้องค์กรผู้นํา
ชุมชนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 
-เพื่อเสริมสร้างองค์กร
ผู้นําชุมชนให้เข้มแข็ง 
-เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของ
ผู้นําองค์กรชุมชนให้
สามารถเป็นแกนนําใน
การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา
ชุมชน 
 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน  
ผู้นําองค์กรชุมชน  กลุ่ม
ต่างๆ  ชุมชนในเขต
เทศบาลพร้อมด้วยการ
ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 -ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
และทัศน
ศึกษาดูงาน 
มีความพึง
พอใจ 
 

-ผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาล มีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
มากยิ่งขึ้น 
-ผู้นําชุมชนมี
ความรู้/เกิดทักษะ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน
เพื่อมาพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
ไปสู่ความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
-ผู้นําองค์กร
ชุมชนมีวิสัยทัศน์
ที่ก้าวไกลขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อสร้างองค์กรสตรี
ให้เกิดเครือข่ายสู่การ
พัฒนาเข้มแข็งและ
ยั่งยืนในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 
-เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นําและ
สมาชิกสตร ี
-เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่
คณะ  
-เพื่อให้สตรีมีกจิกรรม
ต่างๆ ที่สามารถสอด
รับนโยบายของ
เทศบาลและของ
ภาครัฐ 

-จัดให้มีการฝึกอบรม/
สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
สตรี 
ทุกด้านตามความ
ต้องการ พร้อมด้วยการ
ทัศนศึกษา 
ดูงาน จํานวนอย่างน้อย  
1 ครั้ง 

1,200,000
 
 

1,200,000
 
 

1,200,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม/
สัมมนา/ 
เชิง
ปฏิบัติการ 
และทัศน
ศึกษาดูงาน 
มีความพึง
พอใจ 

-สร้างเครือข่ายองค์กร
สตรีระดับเทศบาล
จํานวน 1 คณะ 
-มีกลุม่สตรีทีม่คีวาม
เข้มแข็ง มสีมาชิกรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 2,000  
คน 
-สร้างสานสายใยรัก
ความรัก ความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
-สตรีมีกิจกรรมต่างๆ ที่
สอดรับนโยบายของ
เทศบาลและของ
ภาครัฐและสมาชิกมี
ความรู้ เกิดทักษะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการลูกเสือ
ชาวบ้านเฉลิม 
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

-เพื่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  อันดีของ
ท้องถิ่นเอาไว้ 
-เพื่อปลูกจิตสาํนึกใน
ความรักชาติและความ
เป็นไทย  เทิดทูลและ
ดํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 

-สมาชิกชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง  
จํานวน  150  คน  

300,000 
 

- - ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
มีความ
พึงพอใจ
ต่อ
โครงการ 
เช่น 
สถานที่, 
เวลา
วิทยากร 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจ 
และจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
และรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ ของ
ความเป็นไทย 
ขนบธรรมเนียม
อันดีงามของ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
-ผู้ที่เข้ารับกา
ฝึกอบรมเข้าใจถึง
ลักษณะของการ
เป็นพลเมืองที่ดี 
คือมีเกียรติเชื่อถือ

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

-เพื่อสร้างความรัก  
และความสามคัคี
ปรองดองของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เข้ารับการ
อบรม  นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
-เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้หลักการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยขั้น
พื้นฐาน 
-เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงโทษพิษภัย
ของยาเสพติดและวิธี
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดให้โทษ 

-ผู้ที่เข้าฝึกอบรม
ช่วยเสริมสร้าง
ความรัก สามคัคี 
และการ
ปรองดองของ
ชุมชน 
-ผู้ที่เข้าฝึกอบรม
นําความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 
-ผู้ที่เข้ารับการฝึก
มีความเข้าใจถงึ
โทษพิษภัยของยา
เสพติดและวิธีการ
ป้องกันแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
-ลดปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  
จํานวน  120  คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 
80 ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 
มีความ
พึงพอใจ 

-เยาวชนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
-ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรลดลง 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการสื่อมวลชน
สัมพันธ์ 
 
 

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างเทศบาลกับ
สื่อมวลชน 
- เพื่อเพิ่มช่องทางด้าน
การประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

- สื่อวิทยุ 
- สื่อโทรทัศน์ 
- สื่อหนังสือพิมพ์ 
- หน่วยงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
กิจกรรม 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- จัดแถลงข่าว 
- จัดการแข่งขันกีฬา 
- อบรมและทศันศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
 
 

600,000 600,000 600,000 สื่อมวลชน
เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

- สื่อมวลชนมี
สัมพันธภาพที่ดี
กับเทศบาล 
- ข่าวสารของ
เทศบาลได้รับ
การเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการนักข่าว
ชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 

- เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์และความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างชุมชนกับ
เทศบาล 
- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนิน 
งานของเทศบาล 
- เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 
 
กิจกรรม 
- อบรมและทศันศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
- การประชุมพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
100 ของ
จํานวน
ชุมชน 

- ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
- ประชาชนมี
โอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมใน 
การร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมรับรู้ รว่ม
ตัดสินใจ เพิ่มมาก
ขึ้น 
- เทศบาลมี
เครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 



 

373 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
- เพื่อให้มีแผนพัฒนา
สามปีเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

- จัดประชุมองค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครตรัง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
พนักงานเทศบาล ประชาคม
เมือง (ประชาคมท้องถิ่น) 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
จัดทําแผน 
 
 

300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ข้อเสนอ
ประเด็นปัญหา
จากประชาคม
ท้องถิ่นได้ถูก
นําไปสู่การ
จัดทําโครงการ
เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและ
นําไปบรรจุใน
แผน พัฒนา
สามปีของ
เทศบาลนคร
ตรัง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการรวมพลัง 
สร้างนครตรังสีขาว 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การบริหารและ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่เครือข่ายภาค
ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 

- อบรมให้ความรู้แก่ผู้บรหิาร 
เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายภาค
ประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับ
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
- การประกวดคําขวัญ 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
การทุจริต
ลดลง 

- ผู้บริหารและ
เจ้า หน้าที่
ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักธรรมา-
ภิบาล 
- ประชาชนเข้า
มา 
มีส่วนร่วมใน
การติดตาม
ตรวจการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลมากขึ้น 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการนครตรัง
ประสานใจร่วมคิด 
ร่วมคุย 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนและทุกภาค
ส่วนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
- เพื่อนําประเด็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และความ
คิดเห็นต่าง ๆ ไปกําหนด
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 

- การจัดประชุมเวทีสาธารณะ
ร่วมกับตัวแทนประชาชน 
ชุมชนและทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
เสวนามี
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนมี
โอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศ
ทางการพัฒนา
เทศบาลเพิ่ม
มากขึ้น 
- ประชาชนมี
ความเชื่อถือ 
ศรัทธา มี
ทัศนคติที่ดี
ส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการนครตรัง 
เมืองแห่งความ
จงรักภักดี 

- เพื่อเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
- เพื่อให้ประชาชน 
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ 
เอกชน ได้นําแนวทาง
ตามพระราชดําริไปใช้
เป็นแบบอย่างในการ
ทํางานและการดําเนิน
ชีวิต 

- การจัดทําซุม้เฉลิมพระ
เกียรติบริเวณจุดต่าง ๆ 
ภายในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
- การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 
- การจัดกิจกรรมและชุด
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
- การจัดกิจกรรมลงนาม
ถวายพระพร 
ฯลฯ 

5,000,000 - - ร้อยละ 80 
ของ

ผู้ร่วมงานมี
ความพึง
พอใจ 

- ประชาชนเกิด
ความรักภาคภูมิใจ
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และทรงเป็นศนูย์
รวมจิตใจของปวง
ชนชาวไทย 
- ทําให้ประชาชน
ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
ได้นําไปใช้เป็น
แนวทางในการ
ทํางานและดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเวที
ภายในชุมชนท่าจีน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อใช้สําหรับ
ประกอบกิจกรรม
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  (การ
ประดิษฐานพระบรม
ฉายาลักษณ์และโต๊ะ
หมู่บูชา,พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง,พานเงิน
พระราชทาน) 
-เพื่อใช้ประกอบการ
ทํากิจกรรมของ
สมาชิกชุมชน 
 
 
 

-มีเวทีที่สามารถถอดและเก็บ
ได้ 1 ชุด ขนาด 3x4  ตาราง
เมตรของชุมชน 
 

120,000 - - 1 เวท ี -มีกิจกรรม
กองทุนแม่
พระราชทาน
ของชุมชนท่า
จีนชัดเจน
ปรากฏอยู่
ภายในชุมชน 
1 จุด 
-สมาชิกชุมชน
สามารถใช้ทํา
กิจกรรม
กลางแจ้งได้ 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 

378 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทําการชุมชนทําการ
ชุมชนสวนจันทน์-วัด
นิโครธ  โดยการติดตั้ง
เหล็กดัดที่ประตูหน้าต่าง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อป้องกันและ
รักษาทรัพย์สินของ
ชุมชน  
-เพื่อความเป็นระบบ  
ระเบียบในที่ทาํการ
ชุมชน 

-จัดทําเหล็กดัดประตูเลื่อน
ขนาด  2.5x2.0 เมตร  
จํานวน  4 บานๆละ  8,000  
บาท   
-จัดทําเหล็กดัดประตู (เปิดได้)  
ขนาด  2.0x1.0  เมตร  
จํานวน  4  บานๆละ  3,500  
บาท 
-จัดทําเหล็กดัดบานหน้าต่าง  
ขนาด  1.6 x1.10 เมตร 
จํานวน 4 บานๆละ 800 บาท 
-จัดทําเหล็กดัดช่องลม  ขนาด  
0.40x1.0  เมตร  จํานวน 4  
บานๆละ 400  บาท 
 
 

84,400 - - 1 แห่ง -ทรัพย์สินของ
ชุมชนสวน
จันทน์ฯ มีความ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 
-ระยะเวลาการ
ใช้งานของ
ทรัพย์สินนาน
ขึ้น 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

-จัดทําเหล็กดัดช่องลมเล็ก 
ขนาด  0.60x0.40 เมตร  
จํานวน 4 บานๆละ  400บาท 
-จัดทําเหล็กดัดหน้าต่าง  
ขนาด 4.0x1.20 เมตร  
จํานวน 8 บานๆละ 4,000  
บาท 
 
 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ
ชุมชนสวนจันทน์-วัด
นิโครธ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อซ่อมแซม
หลังคา,ฝ้าเพดาน  ที่
ชํารุดให้คงสภาพดี   
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
-เพื่อ 

-ซ่อมแซมหลังคาที่ชํารุด 
-ทําฝ้าเพดานใหม่คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ 100  ต.ร.ม. 
-ทํากันสาดใหม่ 
-ทาสีส่วนที่ชํารุดภายนอก
อาคาร  100 ต.ร.ม. 
 
 
 
 
 

120,000 
 

- - 1 แห่ง -มีสถานทีจ่ัด
กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน   
-มีความสะดวก  
ปลอดภัย 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการสร้างรั้ว
คอนกรีตชุมชนสวน
จันทน์-วัดนิโครธ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

 -เพื่อกําหนด
ขอบเขตพื้นที่และ
ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของชุมชน 

-ก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาดสูง  
1.80  เมตร X ยาว 50.0 
เมตร 
 

175,000 - - 1 แห่ง -แสดงขอบเขต
พื้นที่และความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของ
ชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 

5 โครงการต่อเติมโรงเรือน
บริเวณด้านข้างของที่ทํา
การชุมชนหลังควนหาญ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อให้เป็นสถานที่
ทําโครงการทําขนม
ไทยและขนมในงาน
พิธีต่างๆ  ซึ่งเป็น
สินค้า  OTOP  ของ
ชุมชนและในกจิกรรม
อื่นๆ 
-เพื่อให้โครงการฯ  
บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-เสาสําเร็จรูปขนาด 5x5 นิ้ว  
จํานวน  16  เสา  เหล็กฉาก  
ขนาด 4x2  จาํนวน 30  เสน้ 
ปูน หิน  ทราย  กระเบื้อง  
จํานวน  300  แผ่น 
 

300,000 - - 1 แห่ง -ชุมชนจะได้มี
พื้นที่ทํา
กิจกรรมของ
ชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างเวที
ภายในชุมชน 
วัดกุฏยาราม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อใช้สําหรับเป็น
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน  

 -ก่อสร้างเวทีเหล็กพื้นไม้ 
(ถอดประกอบได้)  ขนาด 
4X6 เมตร 

70,000 - - 1 ชุด -ชุมชนมีสถานที่
ทํากิจกรรมของ
ชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 

7 โครงการซ่อมแซมรั้วและ
ประตูปิด-เปิด 
ที่ทําการชุมชน 
วัดกุฏยาราม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อซ่อมแซมรั้วและ
ประตูปิด-เปิดที่ทํา
การชุมชน 
วัดกุฏยาราม 

-ซ่อมแซมรั้วและประตู 
ปิด-เปิดที่ทําการชุมชน 
วัดกุฏยาราม 

23,400 - - 1 แห่ง -รั้วและประตู
ปิดเปิดที่ทําการ
ชุมชน 
วัดกุฏยาราม
ได้รับการ
ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่
เหมาะสมและมี
อายุการใช้งานที่
ยืนยาวขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
สายเมนไฟฟ้าที่ทําการ
ชุมชนท่าจีน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อปรับปรุงระบบ
สายเมนไฟฟ้า 
-เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
กระแสไฟฟ้า 
-เพื่อแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าไม่
เพียงพอในการทํา
กิจกรรมและ
ประกอบการสินค้า 
OTOP ของชุมชนท่า
จีน 
 

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์  ณ ทีท่ําการ
ชุมชนท่าจีน ดังนี้ 
-สายTHW  25  ตร.มม 
จํานวน  250  เมตร 
-ท่อพีซซีี  2 นิ้ว  จํานวน  6  
เส้น 
-แร้คช่องพร้อมอุปกรณ์  
จํานวน 2 ชุด 
-เซอกิตเบรกเกอร์ 3 เฟส  
ขนาด  50  แอมป์  จํานวน  
1  ตัว 
-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด  จํานวน 1 
งาน 
 
 

44,408 
 

- - 1 แห่ง -ปรับปรุงระบบ
สายเมนไฟฟ้า 
-ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้ไฟฟ้า 
-ชุมชนมี
กระแสไฟฟ้า 
ที่เพียงพอใน
การทํากิจกรรม
และ
ประกอบการ
สินค้า OTOP 
ของชุมชน 
ท่าจีน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ทําการชุมชนต้นสมอ 
ถนนวัดคลองน้ําเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-เพื่อใช้เป็นอาคารที่
ทําการชุมชน  
สําหรับการจัดประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ 
-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

-ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว  
ขนาดกว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 16.00  เมตร  
จํานวน  1  หลัง 
 

1,250,000 
 
 

- - 1  หลัง 
 
 
 

-สามารถ
ปฏิบัติงาน
สะดวกและเกิด
ความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น 
-ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการซ่อมแซม 
รถดูดโคลน  หมายเลข
ทะเบียน 80-8268 ตรัง 

- เพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษา 
รถดูดโคลนให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีตามปกติ 
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานดูแล
ทางระบายน้ํา 
 

ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ
ต่างๆ ของรถดูดโคลน ดังนี้ 
- สวิทซ์แบบปุ่มกด 
- สวิทซ์แบบบิด ON-OFF 
- เมนสวิทซ ์
- สายไฟฟ้าพร้อมข้อต่อต่างๆ 
- รีโมทคอนโทรล 
- ระบบปั๊มไฮโดรลิกและเกียร์ 
PTO 
- ฯลฯ 
 
 
 
 
 

650,000 - - 1 คัน - สํานักการช่าง
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
 
 
 
 
  
  
  

- สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานสวนสาธารณะ 

- เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
- เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ ที่
งานสวนสาธารณะ 

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคาร
สํานักงานสวนสาธารณะ 
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95  จํานวน  
8 ชุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครตรัง 
- ติดตั้งป้ายพร้อมตัวหนังสือ 
“สํานักงาน งาน
สวนสาธารณะ สํานักการช่าง 
เทศบาลนครตรัง”  บริเวณ
อาคาร  จํานวน 1 ป้าย 
 
 
 

- 350,000 - 1 หลัง - ป้องกันการ
สูญหายแก่
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 - ประชาชนผู้
มาติดต่อ
ราชการมีความ
สะดวก 
ยิ่งขึ้น  
   
  

- สํานักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง 
โรงจอดรถภายใน
สวนสาธารณะ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์
95 
 
 
 
 

- เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้
มาปฏิบัติราชการ ที่
งานสวนสาธารณะ 

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
ชั้นเดียว กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 26.00 เมตร พื้น ค.
ส.ล. จํานวน 1 หลัง 

- 2,185,000 - 1 หลัง  - เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติราชการมี
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

- สํานักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร 
สํานักงานเทศบาล     
นครตรัง 
  

- เพื่อให้มีอาคาร
สํานักงานเพียงพอ
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน  
  

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.  9 ชั้น  
ด้านหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลเดิม ดังนี้ 
ชั้นล่าง ประกอบด้วยโถง   
พักคอย  โถงลิฟต์โรงอาหาร 
และพื้นที่จัดสวน พื้นที่
ประมาณ 900 ตร.ม. 
ชั้นสอง  ประกอบด้วยโถง
ลิฟต์  ส่วนถ่ายและผลิต
เอกสารกลาง  ส่วนของ
สํานักงานห้องน้ํา-ส้วม และ 
ทางเชื่อมกับอาคารสํานักงาน
เดิม พื้นที่ประมาณ 560 ตร.
ม. 

- - 172,500,000 
 

1 หลัง - มีอาคาร
สํานักงาน
เพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติงาน
ในอนาคต 
  

- สํานักการช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   ชั้นสาม ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของสํานักงาน  ห้องน้ํา-
ส้วม และทางเชื่อมกับอาคาร
สํานักงานเดิม พื้นที่ 
ประมาณ 740 ตร.ม. 
ชั้นสี่  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของสํานักงาน และ
ห้องน้ํา-ส้วม พื้นที่ประมาณ 
725 ตร.ม.          
ชั้นห้า  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของสํานักงาน ห้องน้ํา-
ส้วม ส่วนพักผอ่นและจัดสวน   
พื้นที่ประมาณ  725 ตร.ม. 
ชั้นหก  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ห้องทํางานและสํานักงานรอง
นายกเทศมนตรี และห้องน้ํา-
ส้วม  พื้นที่ประมาณ 370 ตร.
ม. 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   ชั้นเจ็ด  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ห้องทํางานและสํานักงาน
นายกเทศมนตรี  และห้องน้ํา-
ส้วม  พื้นที่ประมาณ 370 ตร.
ม. 
ชั้นแปด  ประกอบด้วย      
โถงลิฟต์  ห้องน้ํา-ส้วม  ห้อง
เก็บของ  และห้องประชุม 
สภาเทศบาล  พื้นที่ประมาณ 
370 ตร.ม. 
ชั้นเก้า  ประกอบด้วย 
โถงลิฟต์  ห้องน้ํา-ส้วม   
ลานชมเมืองและพื้นที่
อเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ  
370 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการจัดจ้างทํา
เคาน์เตอร์และติดตั้งชั้น
เก็บของเหนือเคาน์เตอร์
ห้องทันตกรรม 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
3 
 
 

-เพื่อสะดวกในการตั้ง
วางและจัดเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดจ้างทําเคาน์เตอร์ห้อง 
ทันตกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 ขนาด 
3.70x0.45x0.80 เมตร 
จํานวน 1 ชุด  พร้อม ติดตั้ง
ชั้นเก็บของเหนือเคาน์เตอร์  
ขนาด 3.70x0.45ป0.50  
จํานวน 1 ชุด 
 
 
 
 

100,000 - - 1  ชุด - การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์    
(ศูนย์ฯ 3) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อให้สนามกีฬามี
ความเรียบร้อยยิ่งขึ้น 
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ห้องทํางานในการ
บริการประชาชนที่
เป็นสัดส่วน 
- เพื่อให้มีประชาชน
มีความสะดวกในการ
ใช้สนามกีฬา 
 
 

- ปรับปรุงพื้นที่รอบสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 
โดยเทพื้นคอนกรีตผิวขัดมันตีเส้น ยกระดับเสมอ
สนาม สูงเฉลี่ย 0.45 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
506 ตารางเมตร ก่ออิฐผนังห้อง จํานวน 2 ห้อง 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตารางเมตร เพื่อใช้
เป็นห้องพักนักกีฬาและห้องเก็บของและติดตั้ง
อัฒจันทร์ชนิดพับเก็บได้ ความยาว 6 เมตร  
สูง 5 ชั้น จํานวน 2 ชุด 
- ปรับปรุงพื้นที่รอบสนามบาสเกตบอล จํานวน 
2 สนาม โดยเทคอนกรีตพื้นขัดหยาบ หนา 0.10 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงห้องน้ําภายในห้องพักนักกีฬา ชาย-
หญิง บริเวณอัฒจันทร์ประธานชั้นล่าง จํานวน 2 
ห้อง โดยซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง 
สุขภัณฑ์ห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา เคาน์เตอร์อ่างล้าง
หน้า บานประตูอลูมิเนยีมและทาสีผนังภายใน
ทั้งหมด 

2,065,000 - - 1 แห่ง - สนามกีฬามี
ความเรียบร้อย
ยิ่งขึ้น 
- เจ้าหน้าที่มี
ห้องทํางานใน
การบริการ
ประชาชนที่เป็น
สัดส่วน 
- ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใช้สนาม
กีฬา 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่นั่งประธาน
และห้องพักสื่อมวลชน
อัฒจันทร์มีหลงัคา  
สนามกีฬากลางเทศบาล
นครตรัง 

- เพื่อให้บริเวณในส่วนที่นั่ง
ของประธานมีพื้นที่ใช้สอย
มากขึ้น มีความสวยงามและ
ความสะดวกสบายพร้อม
รองรับการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ 
- เพื่อให้บริเวณในส่วนที่นั่ง
ของประธานสามารถมองเห็น
การแข่งขันได้ชัดเจนทุก
มุมมองของสนาม 
- เพื่อให้สื่อมวลชนได้มี
ห้องพักที่เป็นสัดส่วน 
สะดวกสบาย บรรยากาศเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานและการ
รายงานข้อมูลข่าวสาร 

- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่
นั่งประธาน 1 ที่ และ
ห้องพักสื่อมวลชน 2 
ห้อง 
(ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด) 

2,000,000 - - 1 แห่ง - บริเวณที่นั่งของ
ประธานมีพื้นที่ใช้
สอยมากขึ้น มคีวาม
สวยงามและความ
สะดวกสบายพร้อม
รองรับการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 
- บริเวณที่นั่งของ
ประธานสามารถชม
การแข่งขันได้ทั่วทั้ง
สนาม 
- สื่อมวลชนได้รับ
ความสะดวกใน
ปฏิบัติงานและการ
รายงานข้อมูล
ข่าวสาร 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งแป้น
บาสเกตบอลสนามกีฬา
กลางเทศบาลนครตรัง 
 

- เพื่อให้สนาม
บาสเกตบอลมีแป้น
บาสที่เป็นมาตรฐาน 
- เพื่อให้สนาม
บาสเกตบอลมีแป้น
บาสที่มีความ
ปลอดภัยกับ
ผู้ใช้บริการ 

- ติดตั้งแป้นบาสเกตบอลที่
สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง
ภายในสนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง จํานวน 4 
แป้น (2 สนาม) 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

1,000,000 - - 4 แป้น - สนาม
บาสเกตบอลมี
แป้นบาสที่เป็น
มาตรฐาน 
- สนาม
บาสเกตบอลมี
แป้นบาสที่มี
ความปลอดภัย
กับผู้ใช้บริการ 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาทุ่งแจ้ง 

- เพื่อให้สนาม
ฟุตบอลและลูว่ิ่งมี
มาตรฐานสามารถ
รองรับการแข่งขัน
กีฬาได้ทุกระดับ 
- เพื่อให้มสีนามกีฬา
เป็นที่ออกกําลังกาย
ของเยาวชนและ
ประชาชน 

- ปรับปรุงลู่วิ่งพื้นดินเป็นพื้น
ยางสังเคราะห์ 
- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล
เป็นหญ้าเทียม 
- ปรับปรุงรั้วรอบสนาม
ฟุตบอล 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สนามฟุตบอล 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

60,000,000 - - 1 แห่ง - สนามฟุตบอล
และลู่วิ่งมี
มาตรฐาน
สามารถรองรับ
การแข่งขันกีฬา
ได้ทุกระดับ 
- มสีนามกีฬา
เป็นที่ออกกําลัง
กายของเยาวชน
และประชาชน 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างกําแพง
รอบสนามกีฬาทุ่งแจ้ง
พร้อมที่พักยามรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 
2 จุด และป้ายชื่อสนาม
กีฬา 

- เพื่อแสดงขอบเขต
ของสนามกีฬาให้
ชัดเจน 
- เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ของผู้มาใช้สนามกีฬา
ทุ่งแจ้ง 

- ก่อสร้างกําแพงรอบสนาม
กีฬาทุ่งแจ้งพร้อมที่พักยาม
รักษาความปลอดภัย จํานวน 
2 จุด และป้ายชื่อสนามกีฬา 
 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

10,000,000 - - 1 แห่ง - สนามกีฬาทุ่ง
แจ้งมีขอบเขต
รับผิดชอบที่
ชัดเจน 
- ประชาชนที่มา
ใช้สนามกีฬาทุง่
แจ้งมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างสนาม
เทนนิสในรม่สนามกีฬา
ทุ่งแจ้ง 
 

- เพื่อให้มสีนาม
เทนนิสที่สามารถใช้
งานได้ทุกสภาพ
อากาศ 
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสนาม
เทนนิสเป็นที่ออก
กําลังกาย 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างสนามเทนนิสในร่ม 
จํานวน 2 คอรด์ 
 
 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

15,000,000 - - 2 คอร์ด - มสีนาม
เทนนิสที่
สามารถใช้งาน
ได้ทุกสภาพ
อากาศ 
- เยาวชนและ
ประชาชนมี
สนามเทนนิส
เป็นที่ออกกําลัง
กาย 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเปตอง 

- เพื่อให้มสีนาม 
เปตองที่สามารถใช้
งานได้ทุกสภาพ
อากาศ 
- เพื่อให้เป็นทีอ่อก
กําลังกายของเยาวชน
และประชาชน 
 
 
 
 

- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม 
เปตอง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 
ตารางเมตร 
 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

6,480,000 - - 1 สนาม - สนามเปตอง
สามารถใช้งาน
ได้ทุกสภาพ
อากาศ 
- เยาวชนและ
ประชาชนมี
สนามเปตอง
เป็นสถานที่ออก
กําลังกาย 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงห้อง
ทํางานสํานักการศึกษา 

- เพื่อปรับปรุงห้อง
ทํางานสํานัก
การศึกษาให้เป็น
สัดส่วน มีพื้นทีใ่ช้
สอยเพิ่มขึ้น สามารถ
ใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมสําหรับการใช้
งาน 
 

1. ปรับปรุงตกแต่งห้องทํางาน
เดิม พื้นที่ประมาณ 190 
ตารางเมตร 
2. จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
สําหรับห้องทํางานของ
พนักงานพร้อมโต๊ะประชุม 
3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และเครื่องปรับอากาศใหม่ 

2,500,000 - - 1 ห้อง - ห้องทํางาน
สํานักการศึกษา
ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็น
สัดส่วนมีพื้นที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น
สามารถใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม
สําหรับการใช้
งาน 

- สํานักการศึกษา 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง 
ห้องส้วม สนามกีฬา 
ทุ่งแจ้ง 

- เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ํา-ห้องส้วม 
บริเวณสนามเปตอง
ของสนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ให้เพียงพอสําหรับ
การให้บริการแก่ผู้มา
ออกกําลังกาย 
 
 
 
 

- ก่อสร้างห้องน้ํา-ห้องส้วม 
ชาย-หญิง ขนาด 10 ที่ 
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

950,000 
(เงินอุดหนุน) 

- - 1 หลัง สนามกีฬาทุ่ง
แจ้งมีห้องน้ํา-
ห้องส้วม 
บริเวณสนาม 
เปตองเพียงพอ
สําหรับ
ให้บริการแก่ผู้
มาออกกําลัง
กาย 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการจัดซื้อและ
ติดตั้งเครื่อง
จัดระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ  
 

- เพื่อการจัดระเบียบ
ในการติดต่องาน
ทะเบียนและบัตรของ
ประชาชน ที่มารับ
บริการ  ได้รับความ
สะดวก 
-เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อได้รับ
บริการตามลําดับ 
และเป็นธรรม 
-เพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและ
บัตรเกิดความพึง
พอใจ 
 

- ติดตั้งเครื่องจัดระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ  งานทะเบียน
ราษฎรและบัตรจํานวน 7 
ช่องบริการ ประกอบด้วย 
   -เครื่องควบคุมระบบ 
   -เครื่องพิมพ์บัตรคิว ชนิด 
Touch Screen หน้าจอ 
17” 
  -รีโมทควบคุมประจําช่อง
บริการ 
    -ป้ายแสดงผลประจําช่อง
บริการ 3 หลัก 
    -จอ LED TV 32 นิ้ว 
    -ชุดเครื่องขยายเสียง 
    -ลําโพง 5 นิ้ว 
 

300,000 - - 1 ชุด - ทําให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  
-ทําให้
ประชาชนที่มา
ติดต่อได้รับ
บริการ
ตามลําดับและ
เป็นธรรม 
-ทําให้
ประชาชนที่มา
รับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร
และบัตรเกิด
ความพึงพอใจ 
 

สํานักปลัด 
- งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 



 

401 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

    -ชุดโปรแกรมเชื่อมต่อ
ระบบคิวและรายงานทาง
สถิติ 
    -Hub Connector 
    -กล่องประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร ์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 โครงการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองคลัง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  
5 ชุด พร้อมเครื่องสํารองไฟ 

 
125,000 

 

 
- 

 
- 

 
5  ชุด 

1. เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 
2.เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน รวดเร็ว 

- กองคลัง 

   2. เครื่องสํารองไฟ UPS 
จํานวน 1 เครื่อง 

15,000 - - 1 เครื่อง -  เพื่อใช้ในการ
เก็บไฟรักษา
ข้อมูลในเครื่อง 
(Server) 

- กองคลัง 

   3. เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 
จํานวน 2 เครื่อง 

30,000 - - 2 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
จัดพิมพ์ข้อมูลงาน
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และใช้ในการ
ทํางานด้าน

- กองคลัง 



 

403 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

- เพื่อให้งาน
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และ
ถูกต้องสมบูรณ์ 
เป็นปัจจุบัน 

   4. โทรทศัน์ แอล อี ดี จํานวน 
1 เครื่อง 

70,000 - - 1 เครื่อง - เพื่อให้การ
บริการประชาชน 
ผู้มาติดต่อ
ราชการกับกอง
คลัง (ผูม้าชําระ
ภาษี) 
- เพื่อฉายวิดีโอ
กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลให้
ประชาชน
รับทราบ 

- กองคลัง 
- งานจัดเก็บ
รายได้ 

   5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 
จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 - - 1 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
จัดพิมพ์รูปภาพ
เก็บข้อมูลป้าย 
โรงเรือน และใช้
ในการทํางานด้าน
เอกสารต่างๆ 

- กองคลัง 



 

404 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง 

18,000 - - 3 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล 
และใช้ในการ
ทํางานด้าน
เอกสารต่างๆ 
- เพื่อให้งาน
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

- กองคลัง 

   7. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000 - - 1 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
รับส่งเอกสาร 
- เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ให้กับผู้ชําระภาษี
ในการแจ้ง
หลักฐานการ
ชําระภาษี 

- กองคลัง 

   8. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 
1 เครื่อง 

7,000 - - 1 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
สแกนข้อมลู 
ระวางที่ดิน รว9 
และเอกสารต่างๆ 
 
 

- กองคลัง 



 

405 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   9. เครื่องเล่น DVD จํานวน 1 
เครื่อง 

6,000 - - 1 เครื่อง -  เพื่อใช้ในการ
บริการประชาชน 
ผู้มาติดต่อ
ราชการกับกอง
คลัง (ผูม้าชําระ
ภาษี) 
- เพื่อฉายวิดีโอ
กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลให้
ประชาชน
รับทราบ 

- กองคลัง 

   10. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

33,000 - - 1 เครื่อง - เพื่อใช้ในการ
นําเสนองานการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
- เพื่อใช้ในการ
ประชุมของกอง
คลัง 

- กองคลัง 

   11. จอภาพแบบขาตั้ง จํานวน 
1 จอ 

7,000 - - 1 จอ - กองคลัง 

   12. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

21,000 - - 1 เครื่อง - กองคลัง 



 

406 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   กองสวัสดิการสังคม 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
สํารองไฟ และพร้อมโต๊ะวาง-
เก้าอี้ครบชุด จํานวน 12 ชุด 

 
600,000 

 
- 

 
- 

 
12 ชุด 

 

 
 
-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ 
-การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 
และการบริการ
ประชาชนเกิด 
ความรวดเร็ว 

 
 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายพัฒนา
ชุมชน 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 
 
 
 

   14. เครื่องพิมพ์เลเซอร ์
ขาวดํา จํานวน  4 ชุด 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

4 ชุด 
 
 
 
 
 

 -กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายพัฒนา
ชุมชน 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   15. กล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด 

30,000 - - 1 ชุด  -กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
 

   16. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ  
จํานวน 1 เครื่อง 

1,800 - - 1 เครื่อง  -กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
 

   17. เครื่องสว่านไฟฟ้า จํานวน 
2 ตัว 

12,000 - - 2 ตัว  -กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
 

   18. เครื่องปรบัอากาศ แบบ
แขวนไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทยีู 
จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 - - 1 เครื่อง  -กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   สํานักการช่าง 
19. รถยนต์บรรทุกน้ําแบบ
อเนกประสงค์ชนิด  
10 ล้อ จํานวน 1 คัน 
 

 
- 

 
4,500,000 

 
- 

 
1 คัน 

- สํานักการช่างมี
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอสามารถ
บริการได้ทันเวลา
ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 

- สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 

   20. รถดูดโคลนและล้างทํา
ความ สะอาดท่อระบายน้ํา 
ชนิด 6 ล้อ พร้อมระบบ 
รีไซเคิล  จํานวน  1 คัน 

- - 9,500,000 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 

   21. รถดูดโคลนและล้างทํา
ความ สะอาดท่อระบายน้ํา
ชนิด 10 ล้อ จาํนวน 1 คัน 

- - 17,000,000 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   22. รถกระเช้า  ขนาด 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน 
 

3,500,000 - - 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งานไฟฟ้า 
 

   23. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
จํานวน 1 คัน 

8,500,000 - - 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งานกําจัดขยะ 

   24. รถบดล้อเหล็ก (อัด
สั่นสะเทือน) จาํนวน 1 คัน   

3,800,000 - - 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   25. รถบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 
2 คัน 

3,516,000 - - 2 คัน  - สํานักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 

   26. รถพร้อมโม่ผสมคอนกรีต  
จํานวน 1 คัน 

- 3,500,000 - 1 คัน - สํานักการช่างมี 
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

- สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   27. รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) 
จํานวน 1 คัน 

- - 6,750,000 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   28. รถขุดตีนตะขาบ จํานวน 
1 คัน 

4,800,000 - - 1 คัน  - สํานักการช่าง 
- งานกําจัดขยะ 



 

410 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   29. เครื่องตัดสติกเกอร์ พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง  จํานวน 1 
ชุด 

120,000 - - 1 ชุด - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
และมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  

- สํานักการช่าง 
- งานวิศวกรรม 
 

   30. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง  จํานวน 2 
ชุด 

60,000 - - 2 ชุด  - สํานักการช่าง 
- งานธุรการ  

   31. เครื่อง Printer สี ขนาด 
A4  จํานวน  2 เครื่อง 
 

38,000 - - 2 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งานธุรการ  

   32. เครื่องพิมพ์แบบ ขาวดํา 
ขนาด  A0/A1 จํานวน 1 
เครื่อง 

550,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งานธุรการ  

   33. เครื่องพิมพ์แบบแปลน 
ขนาด A0 จํานวน 1 เครื่อง 

1,100,000 - - 1 เครื่อง - สํานักการช่างมี 
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอสามารถ
บริการได้ทันเวลา 
  

- สํานักการช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   34. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด
ด่าง จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 - - 1 เครื่อง - สํานักการช่างมี 
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอสามารถ
บริการได้ทันเวลา 

- สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 

   35. เครื่องวัดค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

40,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งานบําบัดน้ํา
เสีย 

   36. โคมไฟถนนชนิดหลอด 
LED จํานวน 1,100 หลอด 

33,000,000 
 

- - 1,100 
หลอด 

- มีโคมไฟถนน
สําหรับติดตั้ง
ทดแทนของเดิมที่
หมดอายุการใช้
งาน 
- ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
ถนนในยามค่ําคืน

- สํานักการช่าง 
- งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 

   37. เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขบั 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

200,000 - - 1 เครื่อง - สํานักการช่างมี
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   38. กบไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง 
 

11,000 - - 1 เครื่อง - สํานักการช่างมี 
เครื่องมือเครื่องใช้
สําหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ  

- สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   39. สว่านไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง 

2,500 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
 

   40. เลื่อยวงเดือน จํานวน 1 
เครื่อง 

4,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   41. เครื่องเจียรไฟฟ้า จํานวน 
1 เครื่อง 

4,500 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
 

   42. ตู้เชื่อมไฟฟ้า  
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
 

14,000 - - 1 ชุด  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   43. แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 
1 เครื่อง 
 

7,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

   กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 
44. ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์  
จํานวน 10 ใบ 
 

 
 

1,300,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 ใบ 

 
 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานรักษาความ
สะอาด 

   45. รถตู้พยาบาล พร้อม
อุปกรณ์ช่วยชีวิตติดสัญญาณ
ไฟฉุกเฉินและสัญญาณไซเรน  
จํานวน 1 คัน   

2,000,000 - - 1 คัน ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
พื้นที่ได้รับการส่ง
ต่อทันเวลา 
-มีอุปกรณ์
เพียงพอในการ
ให้บริการผู้ป่วย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

   46. เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด 
 

160,000 - - 1  ชุด -การปฏิบัติงาน
และการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   47. โทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 2 
เครื่อง 
 

7,000 - - 2 เครื่อง  -งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   48. เครื่องฟอกอากาศ 
 

75,000 - - 1  ชุด  -งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   49. พัดลมดูดอากาศพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง 
 

10,000 - - 5 เครื่อง -สภาพอากาศดี
ขึ้น 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   50. ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 80,000 - - 1  ชุด -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   51. โทรศัพท์ไร้สาย จํานวน 1 
เครื่อง 
 

3,500 - - 1  เครื่อง 
 

 -งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   52. คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ระบบ All in one 
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้  จํานวน 3 
ชุด 

90,000 - - 3  ชุด -มีความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล
และการรายงาน
ทําให้การ
ปฏิบัติงาน 

-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
 



 

415 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   53. เครื่องฉายภาพทึบแสง 17,000   1  เครื่อง  -งานส่งเสริมฯ 
   54. เครื่องฉายภาพ

โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด 

37,000 - - 1  ชุด -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   55. พัดลมดูดอากาศพร้อม
ติดตั้ง จํานวน 3 ตัว 
 

6,000 - - 3 ตัว  -งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   56. เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 - - 1  เครื่อง -เพื่อให้ผ้าที่ใช้กับ
ผู้ป่วย ผู้รับบรกิาร 
ผ้าห่อเครื่องมือ
ทางการแพทย์ 
และผ้าอื่นๆ 
สะอาดและถูก
หลักการและ
ปลอดเชื้อ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
 

   57. เครื่องพ่นละอองฝอยและ
หมอกควัน แบบติดตั้งท้าย
รถยนต์ จํานวน 2 เครื่อง 
 

1,950,000 - - 2  เครื่อง  -งานควบคุม
แมลงและพาหะ
นําโรค     



 

416 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   58. เครื่องพ่นละอองฝอยและ
หมอกควันแบบสายสะพาย  
จํานวน 4 เครื่อง 

400,000 - - 4  เครื่อง -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

-งานควบคุม
แมลงและพาหะ
นําโรค 

   59. เครื่องฉายแผ่นทึบ   
จํานวน 1 เครื่อง 

17,500 - - 1 เครื่อง -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2  
 

   60.กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว 

65,000 - - 1 ตัว -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและมี
ภาพประกอบการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

-งานรักษาความ
สะอาด 
 

   สํานักปลัดเทศบาล 
61. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 
จํานวน 5 ตู้ 

 
27,500 

 
- 

 
- 

 
5 ตู้ 

 
-เจ้าหน้าที่มี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

 
- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 



 

417 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   62. เครื่องรับสง่วิทยุ ชนิดมือ
ถือ จํานวน 8 เครื่อง 

96,000 - - 8 เครื่อง -การสื่อสาร การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   63. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิด
ชนิดประจําที่ 40 W พร้อม
อุปกรณ์ ติดตั้งจํานวน  2 ชุด 

380,000 - - 2 ชุด -การสื่อสาร
ระหว่างแม่ข่าย
และลูกข่ายมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้
กว้างไกลขึ้น 
-การติดต่อสารใน
หน่วยงานสะดวก
รวดเร็ว 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   64. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED  
TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง 

52,000 - - 2 เครื่อง -เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันฯ เกิด
ประโยชน์ในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ได้รับ
การ ผ่อนคลาย
จากรายการ
บันเทิงทาง
โทรทัศน์ 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 



 

418 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   65. ตู้เย็น จํานวน 2 เครื่อง 13,000 - - 2 เครื่อง -เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การบริโภค 
-เจ้าหน้าที่
สามารถเก็บรักษา
และถนอมอาหาร
ไว้บริโภคเป็น
เวลานาน 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   66. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
 

24,000 - - 1 เครื่อง -เจ้าหน้าที่
สามารถจัด
ฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนทั่วไป
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   67. จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า จํานวน 1 จอ 

9,900 - - 1 จอ -เจ้าหน้าที่และผู้
เข้าอบรมหรือผู้
เข้าเยี่ยมชม
มองเห็นได้เด่นชัด 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 



 

419 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   68. เครื่องขยายเสียง จํานวน 
1 ชุด 
 

47,000 - - 1 ชุด -เจ้าหน้าที่หรือผู้
เข้ารับการอบรม
ได้รับการฟังหรือ
การสื่อสารชัดเจน
ซึ่งสามารถเพิ่ม
หรือปรับขนาด
ของเสียงได้ 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   69. ไมโครโฟนชนิดไมค์ถือคู่  
สามารถรับคลืน่สัญญาณไม่
น้อยกว่า 60 ม. จํานวน 1 ชุด
และไมโครโฟนชนิดมีสาย 
จํานวน  2 อัน 

18,000 - - 1 ชุด -เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บรรยายได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้
อุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ช่วยใน
การพูดบรรยาย 
 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   70. ชุดดับเพลิง ภายใน
อาคารแบบกันไฟและความ
ร้อน จํานวน  2 ชุด 

160,000 - - 2 ชุด -การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มี
ความปลอดภัยลด
ความเสี่ยง 
-ลดและกันความ
ร้อนในขณะ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 



 

420 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   71. ชุดช่วยหายใจ SCBA 
จํานวน 2 ชุด 
 

160,000 - - 2 ชุด -การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มี
ความปลอดภัยลด
ความเสี่ยง
เนื่องจากขาด
อากาศหายใจ 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   72. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ้ค จํานวน 2 เครื่อง 
 

42,000 - - 2 เครื่อง -มีเครื่องมือใช้ที่
เหมาะสมแก่ 
การปฏิบัติงานทา
งานได้รวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
นาไปใช้ในการ
อบรมสถาน
ประกอบการ 
-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ 

- สํานักปลัดฯ 
- งานป้องกันฯ 

   73. รถจักรยานยนต์  
จํานวน 2 คัน 

104,000 - - 2 คัน - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
การบริการ
ประชาชนเกิด
ความรวดเร็ว 
 

 



 

421 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   กองวิชาการและแผนงาน 
74. รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่
นั่ง จํานวน 1 คัน 

 
1,294,000 

 

 
- 

 
- 

 
1 คัน 

 

  
- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการฯ 
 

   75. กล้องถ่ายวิดีโอพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 

200,000 
 
 

- - 1 ชุด  

   76. กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 

200,000 - - 1 ชุด  

   77. โต๊ะ - เก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 11,000 
บาท 

44,000 
 
 

- - 4 ชุด  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
-ฝ่ายนิติการ 
    78. เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 

1 เครื่อง 
20,000 

 
 

- - 1 เครื่อง  

   79. เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 
13,000 BTU จํานวน 1 
เครื่อง 

23,000 
 
 
 

- - 1 เครื่อง  

   80. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 
เครื่อง 

2,000 
 
 
 
 

- - 1 เครี่อง  



 

422 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   81. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000 บาท 
 

40,000 
 
 
 

 

- - 2 เครื่อง  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 

   82. เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 
1 เครื่อง 
 

5,000 
 
 

- - 1 เครื่อง  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 

   83. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 ชุด 
 

48,000 
 
 

- - 3 ชุด  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
 

   84. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จํานวน 3 เครื่อง 
 

9,300 - - 1 เครื่อง  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
 

   85. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
17,000 บาท 
 

51,000 
 
 
 

- - 3 เครื่อง  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการฯ 
- ฝ่ายนิติการ 

   86. เครื่องโทรสาร จํานวน 1 
เครื่อง 

30,000 - - 1 เครื่อง  - กองวิชาการ
และแผนงาน 



 

423 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   87. ตู้เหล็ก จํานวน 1 ตู้ 
 
 
 

5,000 - - 1 ตู้  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 

   88. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 
ระบบเครือข่าย แบบที ่2 
จํานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง 
 
 
 

400,000 - - 1 ระบบ  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการฯ 

   89. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 
จํานวน 10 จุด 
 

500,000 - - 10 จุด  - กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการฯ 

   สถานธนานบุาล 
90. เครื่องปรบัอากาศ ชนิด
แขวน จํานวน 2 เครื่อง 
 
 

 
88,000 

 
- 

 
- 

 
2 เครื่อง 

 - สถานธนานุ
บาล 



 

424 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   สํานักการศึกษา 
91. คอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์และเครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 8 ชุด 

 
240,000 

 
- 

 
- 

 
8 ชุด 

 - สํานักการศึกษา 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 
- งานแผนงาน
และโครงการ 
- งานโรงเรียน 
- งาน
งบประมาณ 
- งานกิจกรรมฯ 

   92. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด 
ชนิดขาวดํา จํานวน 5 เครื่อง 
 

50,000 - - 5 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 
- งานแผนงาน
และโครงการ 
- งาน
งบประมาณ 
- งานโรงเรียน 
- งานกิจกรรมฯ 

   93. เครื่องสแกน 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

20,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานการ
เจ้าหน้าที่ 



 

425 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   94. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี 
พร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 
จํานวน 1 เครื่อง 

7,600 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

   95. เครื่องปรบัอากาศขนาด
ไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู  
จํานวน 1 เครื่อง 

35,000 - - 1 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานธุรการ 

   96. เครื่องปรบัอากาศขนาด
ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง 

84,000 - - 3 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานธุรการ 

   97. เครื่องปรบัอากาศขนาด
ไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครื่อง 

260,000 - - 4 เครื่อง  - สํานักการศึกษา 
- งานธุรการ 

   98. ครุภัณฑ์สาํหรับสนามยิง
ปืนสิรินธร ประกอบด้วย 
(1) รอกเป้าพร้อมอุปกรณ์
ควบคุม สนาม 10 เมตร 
จํานวน 18 ชุด 
(2) ชุดอุปกรณ์ควบคุมเปิด-
ปิด เป้าปืน สนาม 25 เมตร 
จํานวน 1 ชุด 
 
 

2,572,000 - - 10 
รายการ 

 - สํานักการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(3) รอกเป้าพร้อมอุปกรณ์
ควบคุม สนาม 50 เมตร 
จํานวน 18 ชุด 
(4) กล่องตรวจอาวุธปืนสั้น 
จํานวน 1 ชุด 
(5) อุปกรณ์ชั่งน้ําหนักไกปืน
แข่งขัน จํานวน 1 ชุด 
(6) แผงกั้นปลอกกระสุน 
จํานวน 18 ชุด 
(7) โต๊ะวางปืนสั้น 
จํานวน 18 ชุด 
(8) เตียงนอนยิงปืนยาว 
จํานวน 18 ชุด 
(9) เก้าอี้บันทึกคะแนน 
จํานวน 18 ชุด 
(10) แผงติดเป้าซ้อมยิง 
จํานวน 18 อัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลนครตรัง 
ตามกรอบการประสานที่กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   
เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง :  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชูอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
พระยารัษฎานุ-
ประดิษฐ์ฯ 
 
(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 

- เพื่อเป็นศูนย์รวมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ศิลปะร่วมสมัย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจําจังหวัดตรัง 
 - เพื่อเป็นสถานที่สันทนาการ
และพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมฯ พื้นที่ประมาณ 
11,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พื้นที่ชั้นล่างสําหรับใชเ้ป็นพื้นที่จัด
แสดงทางวัฒนธรรมและ
ประชุมสัมมนา โถงทางเข้า ห้องน้ํา
และห้องส้วม หอ้งขายของทีร่ะลึก 
ห้องเก็บของ หอ้งเตรียมอาหาร 
ห้องระบบไฟฟา้ พื้นที่รวมประมาณ 
7,600 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 2 สําหรับใชเ้ป็นพื้นที ่
หอศิลปะพระยารัษฎานุประดษิฐ์ฯ 
ห้องสมุด สํานักงาน ห้องเก็บของ 
ห้องงานระบบปรับอากาศ พื้นที่
รวมประมาณ 3,400 ตารางเมตร 

80,000,000 
(ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 
40 ล้านบาท) 

 

60,000,000 - 1 แห่ง - มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
และสถานที่สันทนา
การเพิ่มขึ้น 
- นักท่องเที่ยว
นานาชาติมาเยี่ยม
เยือนเพิ่มรายได้ใน
ท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจดีขึ้นใน
ภาพรวมของจังหวัด 
 
 

- สํานักการช่าง 
- งานสถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลนครตรัง 
ตามกรอบการประสานที่กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   
เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืนในอนาคต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง :  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยและฝังกลบ
แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 
 
(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะมูลฝอย 
- เพื่อยืดอายุการใช้งานบ่อ
ฝังกลบขยะ 
- เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
มลภาวะที่จะมีต่อชุมชน
ใกล้เคียงทั้งทางน้ําและทาง
อากาศ 

1. กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยดําเนินการ
จ้างเหมาจัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ฝังกลบ เกลี่ยและบดอัดขยะ
ตกค้างสะสมและขยะใหม่ประจําวัน ไม่
น้อยกว่า 140 ตัน/วัน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะ
เพื่อยืดอายุบ่อฝังกลบ โดยถมคันดิน
โดยรอบบ่อให้สูงขึ้น 

24,000,000 - - 1 แห่ง - ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
เพิ่มขึ้น 
- ปริมาณขยะ
ตกค้างสะสมใน
ระบบกําจัดขยะมี
ลดลง 
- อายุการใช้งานบ่อ
ฝังกลบขยะยาวนาน
ขึ้น 
 
 

- สํานักการช่าง 
- งานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
- งานวิศวกรรม 
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ส่วนที่  5 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลนครตรังมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคําสั่งเทศบาล 
นครตรัง ตามคําสั่งที่ 881/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 และได้มีการแต่งต้ังประธานและเลขนานุการ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามคําสั่งที่ 928/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 
 (1) นายวินัย  ทองรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 (2) นายสรชัช  ศิริเสถียร สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 (3) นายสมเกียรติ บุญขัน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 (4) นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 (5) นางเสาวนีย์  คงนคร  ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 (6) นางพิมพ์นิภา  ถาวร  ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 (7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
 (8) ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
 (9) นายเทิดศักด์ิ  ตรีรัตนพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการฃ 
 (10) นายสมหมาย  ยอดเพชร  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
 (11) นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการและเลขานุการ 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
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 (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 

 ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 
 ขั้นตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกโครงการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีมติเห็นชอบคัดเลือกโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จํานวน 24 โครงการจากทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งโครงการทั้ง 24 โครงการ มีดังน้ี 
 

ลําดับ โครงการ หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(จํานวน 6 โครงการ) 

1 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สํานักการศึกษา 
3 โครงการส่งเสริมค่ายศิลปะ สํานักการศึกษา 
4 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง

ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
สํานักการศึกษา 

5 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 
6 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สํานักการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
(จํานวน 8 โครงการ) 

7 โครงการโรงพยาบาลหม่ืนเตียง กองสาธารณสุขฯ 
8 โครงการมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก กองสาธารณสุขฯ 
9 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ กองสวัสดิการสังคม 
10 โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส กองสวัสดิการสังคม 
11 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 
12 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สํานักการศึกษา 
13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาพอเพียง กองสวัสดิการสังคม 
14 

  

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว กองสวัสดิการสังคม 



432 
 

ลําดับ โครงการ หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
(จํานวน 1 โครงการ) 

15 โครงการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ ชุมชนสะอาด กองสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว และอนุรักษ์ 
เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน (จํานวน 3 โครงการ) 

16 โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน กองสวัสดิการสังคม 
17 โครงการบริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 
สํานักปลัดเทศบาล 

18 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา สํานักการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูค่วามสมดุล 
อย่างย่ังยืน (จํานวน 1 โครงการ) 

19 โครงการรักษ์นํ้าตามแนวพระราชดําริ กองสาธารณสุขฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการสรา้งความเป็นเลศิทางการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (จํานวน 5 โครงการ) 

20 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 
21 โครงการนักข่าวชุมชน กองวิชาการและ

แผนงาน 
22 โครงการเงินอุดหนุนในการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม

พัฒนาสตรี 
กองสวัสดิการสังคม 

23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล 
นครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 

24 โครงการจัดประชุม/เสวนาย่อยประชาชนพบผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม 
โดยทั้ง 24 โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีมติเห็นชอบให้ทุกโครงการจะต้องนําเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามประเมินผลไปใช้ ดังน้ี 
 1). แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม (แบบท่ี 1) ให้แต่ละสํานัก/กอง
ดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอบรม (แบบที่ 2) ให้เก็บแบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
 โดยเมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ให้แต่ละสํานัก/กอง รวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้ง
สรุปผลโครงการที่เป็นรูปเล่มพร้อมประมวลภาพของโครงการส่งกองวิชาการฯ เพ่ือนํามาสรุปความพึงพอใจและ
สรุปผลโครงการในภาพรวม นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําปี พ.ศ.2558 (แบบที่ 3) ซึ่งจะใช้ในการติดตาม
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 สําหรับ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2558  
ในภาพรวมโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 ดังน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามใน
เดือนสิงหาคม 2558 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เทศบาลนครตรัง 
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ภาคผนวก ก แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

------------------------------------------------- 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 65 
3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) 
3.4 เปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
3.6 กลุยุทธข์องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) 

รวม 100 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
- ข้อมลูการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเทีย่ว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ทีม่ีลักษณะ
คล้ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
- ม ีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการ
ดําเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

8.95 
2.85 

 
2.75 

 
1.60 

 
1.75 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาํคญั ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญเพื่อชีใ้ห้เหน็ศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการ 

25 
 

22.39 
 

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัด

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

4 
 

(2) 
(2) 
 

3.35 
 

1.78 
1.58 

 
 • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 

- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคญัด้านสังคม เช่น 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลทีส่าํคัญของ อปท.

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

4.39 
2.83 

 
 

1.56 
 

 
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 

- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคญั ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท. 

5 
(2) 
 

(3) 
 

4.20 
1.70 

 
2.50 

 • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง

ถูกต้อง 
 

5 
(3) 
(2) 

4.50 
2.65 
1.85 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

• สรุปประเด็นปญัหาและความต้องการของประชาชนเชงิ
พื้นที ่

• มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่โดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ
ความต้องการ 

• มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

• การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

5.95 
 

1.95 
 
 
2 
 
2 
 

3.ยุทธศาสตร ์
๓.๑ วิสัยทัศน ์

 
• มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเปน็หรือ

บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปน็ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

• จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

• มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

53.75 
4.75 

 
 

2.75 
 
2 

3.2 พันธกิจ  
• แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ 
• มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
 

(2) 

4.65 
2.85 

 
1.80 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไข
เฉพาะของพื้นท่ี 

• ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
• ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา

ศักยภาพของ อปท. 
• มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยทุธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

9.50 
 

3.70 
3.80 

 
2 

3.4 เปา้ประสงค ์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
• มีความสอดคลอ้งและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ

ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 
 

5 
(3) 
(2) 

4.60 
2.80 
1.80 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3.5 ตัวชี้วัดและคา่
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
• ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน

ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
• ค่าเป้าหมาย 
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งด้าน

ปริมาณ งาน งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 

12 
7 
4 
 
3 
5 

2.60 
2.40 

3.6 กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการกําหนดกลยุทธข์องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนนุการบรรลผุลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพืน้ที ่

- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

9.10 
 
 
 

4.55 
 
 

4.55 

3.7 บัญชรีายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม 
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

และนาํไปสูผ่ลสําเร็จของเป้าประสงค ์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง

ชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
- มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา 

15 
(8) 
(2) 
 

(3) 
(3) 
7 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

14.15 
7.30 
1.75 

 
2.70 
2.85 
6.85 

 
2.85 

 
2 
2 

 รวมคะแนนท่ีได้ 100 88.90 
 




	1 ปกหน้า
	1 ประกาศ 59-61
	2 คำนำ
	3 สารบัญ
	4 ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า 1-3
	5 ส่วนที่ 2 (2.1-2.2) หน้า 4-13
	1)  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง

	5 ส่วนที่ 2 (2.3) หน้า 14-22
	5 ส่วนที่ 2 (2.4) หน้า 23-27
	6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา หน้าที่ 28
	6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา หน้าที่ 29-33
	6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา หน้าที่ 34-39
	7 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ หน้าที่ 40-58
	7 ส่วนที่ 4 บัญชีสรุปโครงการ หน้า 59-64
	รวม

	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4
	1. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 วง ประกอบด้วย

	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.4
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.5
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2.6
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4.3
	7 ส่่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6.3
	7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4
	8 รายละเอียดโครงการประสานแผน หน้า 427-428
	9 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผล หน้าที่ 429-433
	10 ภาคผนวก ก แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 434
	10 ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน หน้า 435-438
	11 ปกหลัง

