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  การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลนครตรังจึงได้น าข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ศักยภาพของงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และการบริหารจัดการ 
รวมทั้งก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และก าหนดโครงการจากแผนชุมชน โครงการ
พัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้ง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาที่จะท าให้การบริหารและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล 
นครตรังที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ เพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพ่ือสามารถด าเนินการให้บรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกจากนี้
แผนพัฒนาสามปียังมีความเชื่อมโยงกับงบประมาณ เพราะแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ฉบับนี้จะอ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลนครตรัง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษา การเมือง ความมั่นคง
ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ สนองเจตนารมณ์
ของทุกฝ่ายที่มุ่งหวังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

 
 

                เทศบาลนครตรัง 
                มิถุนายน  2559 

 



สารบัญ 
                     หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี          1 
 1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี        2 
 1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี         2 
 1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี        3 

ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง 
 2.1  ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของเทศบาลนครตรัง        4 
 2.2  ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง      11 
 2.3  สรุปประเด็นปัญหาจากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง    27 

ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
 3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา        39 
 3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    42 
 3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ    43 

ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 4.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา      48 
 4.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา     52 

ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล              459 
 5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล              459 
 5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล             461 



1 
 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความส าคัญต่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เทศบาลนครตรังจึงได้น าข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน ศักยภาพของท้องถิ่น และ
นโยบายของผู้บริหาร  รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตรัง  เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง ชัดเจนที่จะท า
ให้การบริหารและการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครตรังที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชนเพราะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
โครงการพัฒนา เพื่อสามารถด าเนินการให้บรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียังมีความ
เชื่อมโยง ใกล้ชิดกับงบประมาณเพราะแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ  ซึ่งจะมีผลต่อจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา   พันธกิจการพัฒนา และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
เทศบาลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึน้ส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงเวลาสามปีนั้น ควรมี
สภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 
กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
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 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะ
ด าเนินการน าไปปฏิบัติเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
 3. เพ่ือแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดท าแผนที่ถอดออกมาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามพันธกิจ ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ และเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพ้ืนที่ 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้ันตอนในการจัดท า ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อม
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา 
ความต้องการของประชาชน โดยให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการให้ครบทุก
ชุมชน หมู่บ้านและน าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง/
ส่วนอ่ืน ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่จะต้องประสานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเ พ่ือประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบที่แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ  
เป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร ของ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร (4 M) โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน  (Money) – หมายถึง เงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 คน  (Man) - หมายความรวมทั้งผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความ
หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งเทศบาลจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้   รวมทั้ง
ต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้เทศบาลและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง   และอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 วัสดุอุปกรณ์ (Material) - หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย  เพ่ือ
รองรับความก้าวหน้าของสังคมส่วนรวมได้อย่างเท่ากันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
 การบริหารจัดการ (Management) – หมายถึง สิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที ่2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง 
2.1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของเทศบาลนครตรัง 

1)  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง  
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม พ.ศ. 2476   ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2478  
เทศบาลเมืองตรังได้เปิดด าเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ท าการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเป็นส านักงาน ตั้งอยู่ถนนวิเศษ
กุล  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น  6.86  ตารางกิโลเมตร  และในปี  พ.ศ. 
2484  เทศบาลได้ท าการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิมโดยสร้างเป็นอาคารไม้
ชั้นเดียวแล้วด าเนินการเรื่อยมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 
7.91 ตารางกิโลเมตร  เมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารส านักงานเทศบาลเดิมสภาพ
คับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายส านักงานให้กว้างขวางขึ้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็น
ที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น  จึงได้ท าการก่อสร้างส านักงานเทศบาลขึ้นใหม่  โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจ านวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างส านักงานเทศบาลหลังใหม่  
ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย  ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2521  และได้ท าพิธีเปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครตรังเป็น
รูปพระอาทิตย์ ทะเล และนางฟ้าถือดวงแก้ว เพราะชื่อของท้องที่ คือ ตรัง หมายความว่า  รุ่งอรุณ  และตรัง
เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลด้านตะวันตก นางฟ้าถือดวงแก้ว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและสุข
สมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

2)  ที่ตั้ง 
 ส านักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยู่เลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3)  อาณาเขต 
 เทศบาลนครตรังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลทับเที่ยง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะห่าง
จากที่ตั้งจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

 ทิศเหนือ จด ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้  จด ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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4)  สภาพทางสังคมโดยรวม  เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 66 ชุมชน  ดังนี้ 
1. บ้านหนองยวน 1 15. นาตาล่วง 2 28. สวนจันทน์ 1 41. ศรีตรัง 1 54. วิเศษกุล 2 
2. บ้านหนองยวน 2 16. วัดกุฎยาราม 1 29. สวนจันทน์ 2 42. ศรีตรัง 2 55. วิเศษกุล 3 
3. บ้านหนองยวน 3 17. วัดกุฎยาราม 2 30. สวนจันทน์ 3 43. ศรีตรัง 3 56. วิเศษกุล 4 
4. บ้านหนองยวน 4 18. วัดกุฎยาราม 3 31. สวนจันทน์ 4 44. ศรีตรัง 4 57. ตรอกปลา 1 
5. บางรัก 1 19. วัดกุฎยาราม 4 32. หลังควนหาญ 1 45. ศรีตรัง 5 58. ตรอกปลา 2 
6. บางรัก 2 20. วัดกุฎยาราม 5 33. หลังควนหาญ 2 46. ศรีตรัง 6 59. ตรอกปลา 3 
7. บางรัก 3 21. กะพังสุรินทร์ 1  34. ควนขัน 1 47. โป๊ะเซ้ง 1 60. ย่านการค้า 1 
8. บางรัก 4 22. กะพังสุรินทร์ 2 35. ควนขัน 2 48. โป๊ะเซ้ง 2 61. ย่านการค้า 2 
9. หนองปรือ 23. บ้านโพธิ์ 1 36. ควนขัน 3 49. วังตอ 1 62. ย่านการค้า 3 
10. ท่ากลาง 1 24. บ้านโพธิ์ 2 37. ควนขนุน 50. วังตอ 2 63. ย่านการค้า 4 
11. ท่ากลาง 2 25. โคกขัน 1 38. โคกยูง 51. ท้ายพรุ 64. ต้นสมอ 
12. ท่าจีน 26. โคกขัน 2 39. สรรพากร 1 52. หลังสนามกีฬา 65. คลองน้ าเจ็ด 1 
13. น้ าผุด 27. โคกขัน 3 40. สรรพากร 2 53. วิเศษกุล 1 66. คลองน้ าเจ็ด 2 
14. นาตาล่วง 1  (ที่มา : กองสวัสดิการสังคม  ส านักงานเทศบาลนครตรัง)   

5)  การคมนาคม    
(1) ถนน 

 - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จ านวนทั้งหมด   4  สาย     
 สภาพถนน  แบ่งเป็น - ถนนคอนกรีต จ านวน  - สาย ระยะทาง     - กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จ านวน   4 สาย ระยะทาง 3.82 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จ านวน   - สาย ระยะทาง     - กิโลเมตร 
 - ทางหลวงท้องถิ่น  จ านวนทั้งหมด 226  สาย 
 สภาพถนน  แบ่งเป็น  - ถนนคอนกรีต จ านวน 110 สาย ระยะทาง 35.29 กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จ านวน 116 สาย ระยะทาง 47.65 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จ านวน - สาย ระยะทาง - กิโลเมตร 

- ถนนของท้องถิ่น จ านวนทั้งหมด 18   สาย 
 สภาพถนน  แบ่งเป็น - ถนนคอนกรีต จ านวน  10 สาย ระยะทาง 1.39 กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จ านวน 8 สาย ระยะทาง 3.82 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จ านวน - สาย ระยะทาง - กิโลเมตร 

(ที่มา : ส านักการช่าง  ส านักงานเทศบาลนครตรัง)  
(2) การคมนาคมขนส่งทางบก  

 - สถานีรถไฟ  จ านวน  1  แห่ง 
 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน  1  แห่ง 
 - รถโดยสารสองแถว ประจ าทางภายในตัวเมือง ซึ่งร่วมด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
และ หจก.ท่ากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีน้ าเงิน ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 
รถจะออกทุก 30 นาที  
 - รถโดยสารอ่ืน ๆ ได้แก่  ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถตู้ รถแท็กซี่บริการระหว่าง
อ าเภอหรือระหว่างจังหวัด 
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6)  การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
 - ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  ไปรษณีย์ตรัง และไปรษณีย์ทับเที่ยง    
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  27  แห่ง  ได้แก่  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ /  
รุ่งตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปปี้ เรดิโอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 
101 เรดิโอ / Vision Radio / คนย่านตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / 
เมาท์ซี่ ปากดี เรดิโอ / Line FM / ต าหนักจันทร์ เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุ่ง / คนรักษ์ถิ่นตรัง / 
เสียงแห่งธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / 
คนเพ่ือชีวิต               
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์  จ านวน  10  แห่ง  ได้แก่   ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / ช่อง 9 / Thai PBS / 
TNN 24 / Spring NEWS / Farm Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / 
สถานีโทรทัศน์ตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพิมพ์  จ านวน  11  ฉบับ  ได้แก่   มติตรัง / รักษ์ตรัง / ตรังนิวส์ / อันดามันไทม์ / วารสาร
หอการค้า / ตรังแนวหน้า / คนตรัง / อมตะนิวส์ / ข่าวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส์ / ตรังไทม์  
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล  ครอบคลุม  80  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล 
ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.   

(ท่ีมา : ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน   
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 

7)  การไฟฟ้า 
 -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  23,216  ครัวเรือน 
 -  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100 % 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  248  สาย 

(ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558) 
8)  การประปา 

-  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน       7,719   หลังคาเรือน 
 -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  คือ  ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 
  -  ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ จ านวน    23,040  ลบ.ม. / วัน 

-  ปริมาณน้ าประปาที่ต้องการ จ านวน     10,175  ลบ.ม. / วัน 
 -  แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แม่น้ าตรัง 
 -  แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แม่น้ าตรัง   

 (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558) 
9)  แหล่งน้้า 
 -  หนองน้ า/บึง จ านวน  30 แห่ง   
 -  ล าคลอง จ านวน   2 แห่ง   
 -  สระน้ า จ านวน   2 แห่ง   
 -  บ่อบาดาล จ านวน   7 แห่ง   
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10)  การระบายน้้า 
 - ราง / ท่อระบายน้ า  จ านวน  248  แห่ง  รวมระยะทาง  91.97  กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ าทั้ง 2 ด้านของถนน  จ านวน  236  สาย  ระยะทาง  89.04  กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ท่อระบายน้ าด้านเดียว  จ านวน   12  สาย  ระยะทาง  2.92 กิโลเมตร 
 - ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายน้ า  จ านวน   -   สาย  ระยะทาง   -   กิโลเมตร 

- บริเวณที่มีน้ าท่วมถึง  จ านวน 3 ชุมชน  คือ  ชุมชนควนขัน  ชุมชนควนขนุน  และชุมชนหลังสนามกีฬา 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
 - ระยะเฉลี่ยที่น้ าท่วมขังนานที่สุด 3 - 5 วัน ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของน้ าท่วมขังเกิดจาก เป็นพื้นทีลุ่่มต่ า และการรับน้ าจากชุมชนข้างเคียง 
 - เทศบาลนครตรังได้มีการท าความสะอาดราง / ท่อระบายน้ า  ปีละ  4  ครั้ง 

11)  การบ้าบัดน้้าเสีย 
 - วิธีบ าบัดน้ าเสียท าโดย เทศบาลนครตรังด าเนินการเอง 
 - ปริมาณน้ าเสีย   10,000  ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณน้ าเสียที่บ าบัดได้   9,900  ลบ.ม./วัน 
 - ทางระบายน้ าหลักในเขตเทศบาลนครตรัง  ได้แก่  คลองห้วยยาง  คลองน้ าเจ็ด  และแนวท่อส่งน้ าเสีย  
ถนนวัดนิโครธ  ถนนเพลินพิทักษ์  ถนนสังขวิทย์  ถนนห้วยยอด  ถนนท่ากลาง  ทางหลวง 4046  และถนนเลี่ยงเมือง  
 - ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ คือ ระบบสระเติมอากาศ (AL) จ านวน 1 แห่ง 

(ท่ีมา : ส านักการช่าง ส านักงานเทศบาลนครตรัง) 
12)  การพาณิชยกรรมและการบริการ  
 - ธนาคาร จ านวน 11 แห่ง 
 - สถานีบริการน้ ามัน จ านวน          7 แห่ง 
 - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จ านวน      6 แห่ง 
 - โรงแรม จ านวน   8 แห่ง 

 (ท่ีมา : ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558) 

 - บริษัท จ านวน   725 แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด  
 - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน   947 แห่ง  * ข้อมูลรวมทั้งจังหวัด 
 - ตลาดสด จ านวน   3 แห่ง 
 - โรงฆ่าสัตว ์ จ านวน   1 แห่ง 
 - โรงภาพยนตร์ จ านวน   1 แห่ง 

(ท่ีมา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)  

 - ร้านค้า บริษัท โรงงาน (จ าหน่ายสะสมผลิตอาหาร) จ านวน 308   แห่ง 
(ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครตรัง  

ข้อมูล ณ กันยายน 2558) 
 - โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 113   แห่ง 

(ที่มา : ฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558)  
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13)  ประชากร 
 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
บ้าน (ครัวเรือน) 22,866 23,164 23,557 23,983 24,504 

ประชากรชาย (คน) 28,227 28,301 28,234 28,231 27,930 
ประชากรหญิง (คน) 32,380 32,446 32,224 32,278 32,039 
รวมประชากร (คน) 60,607 60,747 60,458 60,509 59,969 

 
ในปี 2558  จ าแนกกลุ่มประชากรได้ ดังนี้ 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ประชากรวัยเด็ก  (0 – 15 ปี) 7,501 7,221 14,722 

ประชากรวัยแรงงาน  (16 – 59 ปี) 16,649 19,715 36,364 
ประชากรวัยสูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป) 3,780 5,103 8,883 

ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์  (15 – 44 ปี) 11,973 13,775 25,748 

 
 (ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์ ส านักงานเทศบาลนครตรัง  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) 
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14)  การศึกษา 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จ านวน (แห่ง) 

1. สังกัดเทศบาลนครตรัง  
    1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
    1.2 สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมชัฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตนัตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนัที่เปน็จริง) 

 
 

ก่อนวัยเรียน 
ก่อนวัยเรียน 

 
อนุบาล – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล – ม.ต้น 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

อนุบาล 

 
2 
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2. สังกดัส้านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรงั/สพป.ตรงั  เขต 1  
    2.1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
    2.2 โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกดัส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน /สพม.13 (ตรัง-กระบี)่ 
    3.1 โรงเรียนสภาราชนิี จังหวัดตรัง 

ม.ต้น – ม.ปลาย  

4. สังกดัสา้นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
    4.1 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 
    4.2 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 
    4.3 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
    4.4 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 
    4.5 โรงเรียนปัญญาวิทย ์
    4.6 โรงเรียนดรุโณทัย 
    4.7 โรงเรียนพรศิริกุล 
    4.8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
    4.9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ

 
อนุบาล - ประถม 

อนุบาล 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล – ม.ต้น 
ประถม – ม.ต้น 

อนุบาล – ม.ปลาย 
ม.ต้น – ม.ปลาย 
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5. สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
    5.1 พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

 
ม.ต้น – ม.ปลาย 

1 

6. สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศนูย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรงั 
    6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนย์ตรัง 

 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 

2 
 

7. สังกดัส้านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    7.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองตรัง 

 
ประถม – ม.ปลาย 

1 

8. สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

 
ปริญญาตร ี

1 

(ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 
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15)  การท่องเที่ยว นันทนาการ และศาสนา 
 - สวนสาธารณะ  จ านวน  5  แห่ง   
   ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์  สวนสาธารณะสังขวิทย์  
สวนสาธารณะทับเที่ยง 
 - สนามกีฬา   จ านวน  2  แห่ง    
   ได้แก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 
 - สวนสุขภาพ   จ านวน   3  แห่ง 
   ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 
 - วัด   จ านวน  9  แห่ง  ได้แก่  

  (1) วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดกะพัง  ตั้งอยู่ที่  บ้านกะพัง เลขที่ 28  
ถนนเวียนกะพัง  ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ตั้งอยู่ที ่ หมู่ 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองน้ าเจ็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ตั้งอยู่ที ่บ้านควนขัน เลขที่ 8 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ ตั้งอยู่ที ่บ้านทับเที่ยงเลขที่ 156 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมชื่อวัด ต้นตอ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ากลาง เลขที่ 156 ถนนท่ากลาง ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนจันทน์ เลขที่ 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน์ ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (8 )  วั ดประสิทธิ ชั ย เดิมชื่ อ วั ดปอร์น หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่ า วั ดท่ าจีน ตั้ งอยู่ ที่  บ้ านท่ ากลาง   
เลขที ่300 ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9) วัดมัชฌิมภูมิ  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าเขา หรือ วัดหนองยวน” ตั้ งอยู่ที่  บ้านหนองยวน  
เลขที ่86 ถนนหนองยวน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  มัสยิดมะดีนะห์ตุลอิสลาม ถนนกันตัง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง  

- โบสถ์คริสต์ จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรตรัง 24 ถนนห้วยยอด ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

- ศาลเจ้า จ านวน  10  แห่ง ได้แก่ 

(1)  ศาลเจ้าท้ามกงเยี่ย  (6)  ศาลเจ้าเปากง  
(2)  ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย  (7)  ศาลเจ้าโป๊ะเซ้ง  
(3)  ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม  (8)  ศาลเจ้าพ่อเสือ 
(4)  ศาลเจ้าพ่อไต่เชี่ยฮุดโจ้ว  (9)  ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง 
(5)  ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจ้าฮงสั้นซี้  

 (ท่ีมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม) 
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16) การสาธารณสุข / สถานบริการสาธารณสุข 

(1) ภาครัฐ 
 (1.1) โรงพยาบาลศูนย์  (โรงพยาบาลตรัง) จ านวน 1 แห่ง  ตั้ งอยู่บริ เวณ ถนนโคกขัน  
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 (1.2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิเศษกุล  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนวัดนิโครธ ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยู่บริเวณถนนท่ากลาง  ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
 - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์      ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพัทลุง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนโคกขัน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลราชด าเนิน      ตั้งอยู่บริเวณ ถนนไทรงาม ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน  292 คน  

 

2.2 ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 

1)  อัตราก้าลัง 

ประเภท 
จ้านวน (คน) 

เทศบาลนครตรัง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 154 249 
ลูกจ้างประจ า 69 8 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 132 70 
พนักงานจ้างทั่วไป 413 17 

  (ท่ีมา : ส านักปลัด  ส านักงานเทศบาลนครตรัง  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) 

2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (1) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 43 คน  
     (1.1) พนักงานเทศบาล  จ านวน 17 คน 
     (1.2) ลูกจ้างประจ า  จ านวน 8 คน 
     (1.3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  จ านวน 2 คน 
 (1.4) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 คน 
 (1.5) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 12 คน 

 (2) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)    จ านวน  619  คน 
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 (3) ยานพาหนะ  
 (3.1) รถยนต์ดับเพลิง จ านวน   8 คัน 
 (3.2) รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง   จ านวน      7   คัน   
 (3.3) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต    จ านวน  2 คัน 
 (3.4) รถบันไดเลื่อน จ านวน  1 คัน   
 (3.5) รถยนต์กระบะตรวจการณ์    จ านวน 2 คัน 
 (3.6) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ านวน  2 คัน 
 (3.7) เรือไฟเบอร์ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จ านวน 4 ล า 
 (3.8) เรือกู้ชีพและเครื่องเรือ จ านวน 4 ล า/เครื่อง 

 (4) วัสด-ุอุปกรณ์  
 (4.1) เครื่องเลื่อยยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 
 (4.2) เครื่องสูบน้ าไดโว่ จ านวน 4 เครื่อง 
 (4.3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน 4 เครื่อง 
 (4.4) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ านวน 200 ถัง 
 (4.5) เต็นท์ จ านวน 70 หลัง 
 (4.6) ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (SCBA)    จ านวน     11  ชุด 
 (4.7) เครื่องอัดอากาศ จ านวน 2  เครื่อง 
 (4.8) ชุดด าน้ าพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
 (4.9) เปลสนาม จ านวน 2  ชุด 
 (4.10) เบาะลม จ านวน 1 ชุด   
 (4.11) วิทยุสื่อสาร   - ชนิดประจ ารถ จ านวน 13 เครื่อง 
 - ชนิดประจ าตัวพนักงาน จ านวน 25 เครื่อง 

 (5) ความเสียหายและการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 (5.1) เหตุอัคคีภัย   จ านวน 17 ครั้ง 
 (5.2) เหตุอุทกภัย   จ านวน 3 ครั้ง 
 (5.3) เหตุอุบัติภัย   จ านวน 1 ครั้ง 
 (5.4) เหตุวาตภัย   จ านวน 1 ครั้ง 

 (6) การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 (6.1) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  จ านวน  2  ครั้ง 
 (6.2) การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จ านวน 1 ครั้ง 
 (6.3) การฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 05.30 – 07.00 น.  

 (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาลนครตรัง  
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2559) 
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3)  การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 (1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยเอง 
 (2) ปริมาณขยะมูลฝอย   จ านวน 130 ตัน / วัน 
 (3) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  
 (3.1) รถบรรทุกขยะอัดท้าย จ านวน   12   คัน  
 (3.2) รถบรรทุกขยะเทท้ายดั้ม จ านวน     6   คัน 
 (3.3) รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์   จ านวน     1   คัน 
 (3.4) รถตักล้อยาง จ านวน     1   คัน 
 (4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน   85   คัน 
 (5) ถังรองรับขยะมูลฝอย  จ านวน 400 ใบ 
 (6) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ จ านวน 65 ตัน / วัน 
 (7) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ จ านวน 100 ตัน / วัน 
 (8) ก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบขยะ 
 (9) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จ านวน 183 คน 
 (10) ที่ดินส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอย  จ านวน 119  ไร่  ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง  1.5  กิโลเมตร 
เป็นพ้ืนทีส่ าหรับทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน  85  ไร่  
 (11) ที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ไปแล้ว จ านวน 52 ไร่ 
 (12) ที่ดินคงเหลือส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน 33 ไร่ คาดว่าจะสามารถใช้ในการก าจัดขยะได้อีก 2 ปี 
 (13) ที่ดินส ารองที่เตรียมไว้ส าหรับก าจัดขยะ จ านวน - แห่ง 
 (14) มีรถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล จ านวน 2 คัน 
 (15) มีสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 แห่ง 
 (16) มีถังเก็บรวมทิ้ง จ านวน - ถัง 

  (ท่ีมา : ส านักการช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลนครตรัง  
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2559) 

  (17) การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบ่งตามประเภท ดังนี้ 

        - บ้านอยู่อาศัย จ านวน 10 บาท / เดือน 
        - บ้านท าการค้า จ านวน      15 บาท / เดือน 
        - หน่วยงานราชการ / เอกชน จ านวน    200 บาท / เดือน 
        - ปั๊มน้ ามัน / ธนาคาร จ านวน      30 บาท / เดือน 
        - โรงแรม จ านวน  2,000 บาท / เดือน 
        - ห้างใหญ่ จ านวน   10,000 บาท / เดือน 

 (ท่ีมา : กองคลัง  ส านักงานเทศบาลนครตรัง) 
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4)  การคลังเทศบาลนครตรัง   

รายการ 
ปีงบประมาณ (หน่วย:บาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายรับ           
ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเกบ็เอง             
- ภาษีโรงเรอืนและทีด่ิน 29,514,376.04 32,974,374.75 33,241,414.69 35,786,320.94 38,623,007.92 
- ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 443,465.05 549,416.80 471,847.84 414,919,.05 480,813.10 
- ภาษีป้าย 5,507,467.40 5,571,215.00 6,168,281.00 6,511,373.00 6,490,086.00 
- อากรการฆา่สัตว์ 184,920.00 184,380.00 229,650.00 218,500.00 233,510.00 
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให ้  

     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 656,669.40 752,214.42 732,327.59 713,141.95 1,391,451.93 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 18,418,470.87 21,518,645.60 23,854,429.65 25,548,179.06 23,132,153.94 

- ภาษีมลูค่าเพิ่มตามกฎหมายก าหนดแผนฯ 226,549,897.31 251,311,636.50 268,597,402.81 291,521,536.52 305,097,251.45 
- ภาษีสุรา 9,418,544.03 10,265,591.81 10,406,970.71 11,396,644.68 12,757,104.36 
- ภาษีสรรพสามิต 22,697,456.34 18,447,676.37 22,752,325.15 15,501,695.57 21,975,094.16 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 23,623,512.00 28,086,175.00 37,249,971.00 24,482,602.00 28,024,729.00 
- ค่าภาคหลวงแร ่ 582,022.52 289,697.99 357,879.31 321,269.08 293,894.42 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 516,342.97 750,211.96 938,224.56 1,034,662.36 732,602.23 
- อากรรังนกอแีอน่ 35,289.47 18,821.04 23,526.31 16,468.42 11,763.40 
รายได้ทีม่ิใชภ่าษีอากร    

     - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,634,918.84 11,650,535.46 12,547,182.86 13,813,454.09 11,316,509.44 
- รายได้จากทรัพย์สนิ 16,257,771.81 31,210,170.27 42,421,558.55 46,555,933.23 38,247,679.26 
- รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 5,832,567.85 5,820,963.49 6,582,102.32 7,659,694.81 7,580,365.84 
- รายได้เบ็ดเตล็ด 1,228,794.51 1,452,475.52 1,411,733.01 1,986,749.66 12,359,333.72 
-รายได้จากทุน 200.00 33,000.00 - 617,030.00 19,377.00 
รายได้หมวดเงินอุดหนุน      

     - เงินอุดหนนุทัว่ไป 80,527,478.00 79,520,250.00 193,991,974.00 202,214,589.00 220,061,089.95 
- เงินอุดหนนุทัว่ไป (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 10,000.00 10,000.00 

  
118,782,644.69 

- เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 153,133,216.19 182,618,356.34 129,796,637.35 99,995,372.23 50,067,734.29 
- เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ - ถ่ายโอน 2,035,878.00 2,088,627.03 1,972,993.00 2,114,913.00 891,920.00 

รวมรายรบั 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 788,425,048.65 898,570,116.13 
รายจ่าย           
- เงินเดือน 117,877,675.23 131,014,758.42 137,228,327.51 161,764,874.84 166,132,036.85 
- ค่าจ้างประจ า 18,567,976.80 18,942,121.09 18,435,252.03 17,675,334.28 18,102,673.56 
- ค่าจ้างชั่วคราว 45,799,488.90 53,917,551.50 58,634,627.03 67,812,701.66 73,970,527.12 
- ค่าตอบแทน 54,450,226.53 66,050,375.47 70,395,919.43 56,969,457.28 42,081,080.01 
- ค่าใช้สอย 77,917,747.23 83,729,279.38 94,030,891.38 124,472,807.99 120,203,900.27 
- ค่าวัสด ุ 40,094,112.14 35,170,824.14 40,660,393.87 45,825,699.71 45,189,655.68 
- ค่าสาธารณูปโภค 9,790,871.25 10,006,098.33 12,663,842.80 16,354,958.60 17,473,860.24 
- เงินอุดหนนุ 40,834,200.00 10,236,991.66 10,975,687.11 18,299,639.22 16,988,040.00 
- รายจ่ายอืน่  20,000.00 20,000.00 20,000.00 9,043,600.00 3,649,515.00 
- งบกลาง 21,339,263.87 62,540,707.65 86,301,087.01 77,441,010.78 88,094,164.07 
- ค่าครุภัณฑ์ 19,006,976.00 53,561,068.00 56,460,122.00 50,542,060.00 24,202,542.00 
- ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง 153,979,900.00 140,402,353.55 196,058,671.00 119,629,100.00 238,770,684.29 

รวมรายจา่ย 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 765,831,244.36 854,858,679.09 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 13,130,820.65 19,532,306.16 11,883,610.54 22,593,804.29 43,711,437.04 

เข้าเงินทุนส ารองเงินสะสม 25 % 3,282,705.16 4,883,076.54 2,970,902.63 5,648,451.07 10,927,859.26 
คงเหลือน าเข้าเงินสะสม 9,848,115.49 14,649,229.62 8,912,707.90 16,945,353.22 32,783,577.78 
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ตารางเปรียบเทียบ รายรับ – รายจ่าย 
ปี / รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับ 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 788,425,048.65 898,570,116.13 
รายจ่าย 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 765,831,244.36 854,858,679.09 

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับ – รายจ่าย 
 
 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินสะสม – เงินทุนส้ารองเงินสะสม 

ป ี/ รายการ 2556 2557 2558 2559 
เงินสะสม 722,013,625.62 1,014,102,067.13 845,056,404.63 922,515,158.72 

เงินทุนส้ารองเงินสะสม 140,499,858.62 146,148,309.69 157,099,918.95 157,099,918.95 

แผนภูมิเปรียบเทียบ เงินสะสม – เงินทุนส้ารองเงินสะสม 
 
 
 

 
(ที่มา : งบแสดงสถานะการเงินเทศบาลนครตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558) 

5) การด้าเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล – สถานธนานบุาลเทศบาลนครตรัง 
 การบริหารรายรับ – รายจ่าย (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายรับ  หมวดรายได ้      
- ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า 22,366,812.00 23,258,474.00 27,889,933.25 28,062,498.25 32,822,535.50 
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,134.87 5,808.93 1,050.55 261.26 68.62 
- ประเภทก าไรในการจ าหนา่ยทรพัยห์ลุดจ าน า 1,593,768.00 3,283,305.00 3,758,309.00 3,160,036.00 3,536,135.00 
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด  13,000.00  1,200.00  
หมวดรายได้จากเงินก้าไรสุทธ ิ 19,441,892.85 19,403,211.62 21,940,341.06 25,532,316.02 28,857,378.42 

รวมรายรบั 43,403,607.72 45,963,799.55 53,589,633.86 56,756,311.53 65,216,117.74 
รายจ่าย   จ่ายจากรายได ้      
- รายจ่ายงบกลาง 623,477.50 1,302,616.92 2,693,837.89 2,391,552.79 3,261,229.75 
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,280,360.00 2,380,440.00 2,437,330.00 2,169,020.00 2,458,560.00 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 1,071,306.38 1,025,307.07 1,061,714.56 1,147,165.32 1,482,857.46 
- หมวดรายจา่ยอื่น 128,000.00 131,000.00 131,000.00 143,500.00 161,400.00 
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 147,109.52 149,236.67 159,111.40 133,113.63 137,313.69 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,800.00 246,000.00    
จ่ายจากก้าไรสทุธ ิ 19,441,892.85 19,403,211.62 21,940,341.06 25,532,316.02 28,857,378.42 

รวมรายจา่ย 23,708,946.25 24,637,812.28 28,423,334.91 31,516,667.76 36,358,739.32 
รวมรับหักรายจ่าย 19,694,661.47 21,325,987.27 25,166,298.95 25,239,643.77 28,857,378.42 

(ท่ีมา : สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง) 
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6)  โครงสร้างเทศบาลนครตรัง 

 

 

 1. ฝ่ายอ านวยการ 
    -งานการเจ้าหน้าท่ี 
-    -งานทศพาณิชย์ 
-    -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  2. ฝ่ายปกครอง 
-   -งานป้องกันและ บรรเทา              
     สาธารณภัย 
-  -งานรักษาความสงบ 
-  -งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
  3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 

/งานเลขานุการผู้บริหาร/ 
งานรัฐพิธี 

-   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 9) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป  8) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

กองคลงั 
(นักบริหารงานคลงั 8) 

ส านักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง 9) 

1. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
 -งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
 -งานจัดท างบประมาณ 

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ                   
 -งานบริการและเผยแพร่ 
วิชาการและงานบริการ 
ข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน 
-งานระบบสารสนเทศ 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
งานเลขานุการผู้บริหาร/งานรัฐ
พิธ ี
4. ฝ่ายนติิการ 
  -งานรับเรื่องร้องทุกข์/ 
 งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่                                                                               
 เรื่องงบประมาณประจ าปี 
และงานนิติกรรมสัญญา 

   

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 -งานการเงินและบัญชี 
 และงานระเบียบการคลัง 
 -งานสถิติการคลัง 
2.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
 -งานการซื้อการจ้าง 
และงานการซ่อมบ ารุง
และบ ารุงรักษา 
  -งานการจัดท าทะเบียน 
พัสดุ 
3. ฝ่ายพฒันารายได ้
  -งานผลประโยชน์และ 
กิจการพาณิชย์ 
4. ฝ่ายแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรพัย์สิน 
  -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 ฝ่ายสาธารณปูโภค 
   -งานสาธารณูปโภค 
   -งานสวนสาธารณะ 
   -งานจัดสถานท่ีและ  

การไฟฟ้า 
2.2 ฝ่ายศนูย์เครือ่ง 
จักรกล และระบบ
จราจร 
   -งานวิศวกรรม
ออกแบบจราจร 
2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
   -งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
   -งานควบคุมและ
ตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   -งานธุรการ/งานสาร
บรรณ 
   -งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

 

ก องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(นักบริหารงานสาธารณสุข  8) 
 

     (นักบริหารงานสาธารณสุข  8) 
  1. ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
     -งานทัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 
     -งานสุขาภิบาลอนามัย 
  สิ่งแวดล้อม 
     -งานวางแผนสาธารณสุข 
     -งานรักษาความสะอาด 
  2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
     -งานเผยแพร่ฝึกอบรมและ  
  พัฒนาบุคลากร 
    -งานสัตวแพทย์ 
    -งานบริการการแพทย์ 
   -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
ฃ -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
   -งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3  
  3.งานธุรการ 
     -งานธุรการ 
     -งานการเงินและบัญชี 

ส านักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

  1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
    -งานแผนงานและโครงการ 
    -งานงบประมาณ/การเงิน 
    -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
   งานเลขานุการ/งานรัฐพิธี              
  2. ส่วนบริหารการศึกษา 
  2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่
     -งานการเจ้าหน้าท่ี 
     -งานวางแผนบุคคล และ    
  ทะเบียนประวัติ 
  2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
  -งานการศึกษาปฐมวัย 
  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานโรงเรียน 
  -งานกิจการนักเรียน 
  2.3 ฝ่ายวิชาการ 
      -งานส่งเสริมคุณภาพ 
  และมาตรฐานหลักสูตร 

-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
  และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  3. ส่วนส่งเสริมการศกึษา 
  3.1 ฝ่ายการศกึษานอกระบบ 
 -งานการศึกษานอกระบบ 
 -งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์   
  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  3.2  ฝ่ายกิจกรรมเดก็และ 
  เยาวชน 
   -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   -งานกีฬาและนันทนาการ 
  3.3 ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
  ศิลปะและวัฒนธรรม 
     -งานกิจการศาสนา 
      -งานส่งเสริมประเพณี 
   ศิลปวัฒนธรรม 
  4. หน่วยศึกษานิเทศก์     
  5. โรงเรียน 
      - ฝ่ายวิชาการ 
      - ฝ่ายปกครอง 
      - ฝ่ายบริการ 
      - ฝ่ายบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

  1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
    -งานสังคมสงเคราะห์ 
    -งานสวัสดิการเด็กและ 
   เยาวชน 
  2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    -งานพัฒนาชุมชน 
    -งานชุมชนเมือง 
  3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
   งานเลขานุการผู้บริหาร/ 
   งานรัฐพิธี 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 8) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

งานสถานธนานบุาล 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 7) 
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝ่ายอ านวยการ 
 

    - งานการเจ้าหน้าที่ 
   - งานเทศพาณิชย์ 
    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     

ฝ่ายปกครอง 
 

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานรักษาความสงบ 
 - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
  
  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

  - งานธุรการ/สารบรรณ /  
    งานเลขานุการผู้บริหาร /  
    งานรัฐพิธ ี
  - งานกิจการสภาเทศบาล 
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โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    - งานจัดท างบประมาณ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 

      -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการและ 
      งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
  -   งานระบบสารสนเทศ  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

   - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
     งานเลขานุการผู้บริหาร/ 

  งานรัฐพิธี 

ฝ่ายนิติการ 
 

    -  งานรับเรื่องร้องทุกข์/ 
      งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่                                                                               
      เรื่องงบประมาณประจ าปี 

    และงานนิติกรรมสัญญา 
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โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
 

   - งานการเงินและบัญชี 
     และงานระเบียบการคลัง 
   - งานสถิติการคลัง 

 
 
 
 

 
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
      
     - งานการซื้อการจ้าง  
       และงานการซ่อมบ ารุง 
       และบ ารุงรักษา 
     - งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
      
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
- งานผลประโยชน์และ   
  กิจการพาณิชย์ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     
      - งานธุรการ 
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โครงสร้างส านักการช่าง 

 

 

ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  9) 

   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
    
     1. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
          -  งานวิศวกรรม 
          -  งานสถาปัตยกรรม 
     2. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
          -  งานควบคุมอาคาร 
          -  งานผังเมือง 
    
        

 

ส่วนการโยธา 
     
   1. ฝ่ายสาธารณูปโภค 
           -  งานสาธารณูปโภค 
           -  งานสวนสาธารณะ 
           -  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
     2. ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร 
           - งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 
     3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
           - งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          - งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย            

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     
- งานธุรการ/งานสารบรรณ              
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 

     - งานเผยแพร่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
     - งานสัตวแพทย์ 
     - งานบริการการแพทย์ 
     - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 

  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 

งานธุรการ 
 
      - งานธุรการ 

    - งานการเงินและบัญชี 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 

     - งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     - งานวางแผนสาธารณสุข 
     - งานรักษาความสะอาด 
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โครงสร้างส านักการศึกษา 

 

ส่วนบริหารการศึกษา 
 

  1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
  2. ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
     - งานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนา 
       เด็กเล็ก 
    - งานโรงเรียน 
    - งานกิจการนักเรียน 
  3. ฝ่ายวิชาการ 
    - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
        หลักสูตร 
      - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        ทางการศึกษา 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
 

  1. ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
      -  งานการศึกษานอกระบบ 
      -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
          และเครือข่ายทางการศึกษา 
  2. ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
  3. ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 
      ศิลปะและวัฒนธรรม 
      - งานกิจการศาสนา 
      - งานส่งเสริมประเพณี  
        ศิลปวัฒนธรรม 

   

ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 

    - งานแผนงานและโครงการ 
    - งานงบประมาณ/การเงิน 
    - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
      งานเลขานุการผู้บริหาร/ 
      งานรัฐพิธ ี
     
 

 

ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

โรงเรียน 
 
 - ฝ่ายวิชาการ 
 - ฝ่ายบริหาร 
 - ฝ่ายปกครอง 
 - ฝ่ายบริการ 
 

 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

        -   งานพัฒนาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

     -  งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผู้บริหาร/งานรัฐพิธี 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

     -  งานสังคมสงเคราะห์ 
     -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   
  
 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) 
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โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน 
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ส าหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 
ส านักการศึกษา 

-  จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการส าคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2546 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

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

ส านักการช่าง 
 -  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 -  การดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

กองคลัง 
 -  การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดท าแผนเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถู กต้อง 
ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
 -  บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา 
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 -  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงิน
อย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
 -  ใช้ระบบ GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  การอ านวยความสะดวก   สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
-  การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 
-  การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
-  อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สถานที่ของอาคารส านักงาน 
-  การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

กองวิชาการและแผนงาน 
-  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  การจัดท างบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 
-  การจัดการด้านกฎหมายเพ่ือด าเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 
-  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
-  การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์ 
-  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพ่ือให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
(1)  บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
(2)  บริการด้านการป้องกันโรค 
(3)  บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป 
(4)  บริการฟ้ืนฟูสภาพ 
(5)  บริการด้านทันตกรรมพ้ืนฐาน 
(6)  บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ 
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 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 
 -  สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบ าบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  รักษา ส่งเสริม  ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง)  
(Local Agenda 21) 
 -  ควบคุม ก ากับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตตลอดถึงการ
พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะที่ดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย 
 -  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

กองสวัสดิการสังคม 
1. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
3. อ านวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ส าหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ท างานเป็นทีม” 
 
2.3 สรุปประเด็นปัญหาจากโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 เทศบาลนครตรังด าเนินการจัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวทีประชาคมท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 ส านักงานเทศบาลนครตรัง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือทางการบริหารและกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ของเทศบาลนครตรัง โดยมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ/โครงการได ้ดังต่อไปนี้ 
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จากการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี 1 - 4 คือ ผู้แทนชุมชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 - 4 และ กลุ่มท่ี 5 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สื่อมวลชน ฯลฯ) , สรุปรายละเอียดแผนแม่บทชุมชนโดยกองสวัสดิการสังคม , 
แบบแสดงรายละเอียดประเด็นปัญหาความต้องการ และทางเว็บไซต์เทศบาลนครตรัง สามารถสรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการ/โครงการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ ได้ทั้งสิ้น 
81 ประเด็น  เป็นประเด็นที่ชุมชน/ส านัก/กอง สามารถท าได้เลย 9 ประเด็น และประเด็นท่ีส านัก/กองควรน าไปจัดท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 72 ประเด็น 

 ด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต  (สาธารณสุข สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ กีฬา ยาเสพติด) 

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

1 ต้านภัยยาเสพติด “กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน” : ตั้งป้อมยามเพ่ิมเติมเพ่ือสอดส่องดูแลเด็กและ
เยาวชนบริเวณเขาแปะช้อยและเพ่ิมสายตรวจส าหรับดูแลเยาวชนที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

  น้ าผุด, หนองยวน 2, นาตาล่วง 2, 
บางรัก, วัดกุฎยาราม 4 

1 1 

2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เนิรส์เซอรี่คนแก่) และผู้พิการ (ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ให้การดูแล มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย ฯลฯ ให้มีการสนับสนุน
สถานที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่ การประสานงาน
ระหว่างองค์กรและชุมชน สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น) 

  กะพังสุรินทร์, 
ศรีตรัง 4, โคกขัน 3 

1 2, 5, 
แผนชุมชน 

3 ชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม สอดส่องดูแลความปลอดภัย ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

  บางรัก 1 (ทางแยกถนนจริงจิตร),
บ้านหนองยวน 4,  

20 ชุมชน (เขต 4), กะพังสุรินทร์ 

5, 3 1, 4, 
เว็บไซต์ 

4 สุขภาพดี ชีวียืนยาว (เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และชุมชนไม่มีสถานที่ ลานกีฬา 
อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย และสนามเด็กเล่น) (ควนขนุน : เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง โต๊ะปิงปอง, หนองปรือ, นาตาล่วง 2, สวนจันทน์ 1,2,3,4, โคกขัน : ลานกีฬา, 
ตรอกปลา 2 : สนามเด็กเล่น) 

  หนองปรือ, ท่ากลาง,  
วัดกุฎยาราม 2,3, บางรัก, 

ตรอกปลา 2, ควนขนุน, 
โคกขัน, 20 ชุมชน (เขต 4),  
นาตาล่วง 2, สวนจันทน์ 

1,2,3,4, หนองปรือ 

12, 4 1, 4, 5, 
แผนชุมชน 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

5 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับสวนสาธารณะ    6 3 
6 ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐาน (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน,ฯลฯ)   นาตาล่วง 2,  

สวนจันทน์ 1,2,3,4,  
วิเศษกุล 2 

 แผนชุมชน 

7 การเรียนรู้และต่อต้านภัยยาเสพติดในชุมชน   ศรีตรัง 4, นาตาล่วง 2,  
โคกขัน 1 

 แผนชุมชน 

8 ส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ท่าจีน (ท าร่วม)  แผนชุมชน 
9 ส่งเสริมสุขภาพด้านร าไทย/ลีลาศ   โคกขัน 3 (ท าร่วม)  แผนชุมชน 
10 รับดูแลเด็กทารกและเด็กเล็ก   โคกขัน 3  แผนชุมชน 
11 สุนัข แมว สัตว์จรจัด (จัดแหล่งควบคุมดูแล รณรงค์การเลี้ยงที่ถูกวิธี)     5 
12 พัฒนาสนามยิงปืนสิรินธรให้ทางทหารมาดูแลท าร่วม     5 
13 ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร (พัฒนาครัวเรือนให้มีแหล่งอาหารปลอดภัย, ร้านอาหารใน

เขตเทศบาลนครตรังปลอดการใช้กระติกน้ าแข็งใส่ข้าวร้อนและปลอดจากการใช้โฟมใส่
อาหาร) 

    5 

14 สื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและภูมิปัญญาชุมชน โดยการผลิต
รายการโทรทัศน์หรือสื่อ TV, youtube ออกอากาศผ่านเคเบิ้ล ดาวเทียม Social 
Media 

    5 

15 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก : จัดกิจกรรมเยี่ยมแม่และเด็ก (1 ปีแรก) ช่วงแรกเริ่ม     5 
รวม 3 12  
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง (ที่ดิน ก่อสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร ภูมิทัศน์) 

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

1 การจราจรปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ (จัดการและปรับปรุงเรื่องการจราจร, จัดระเบียบการ
จอดรถ, ปรับปรุงป้ายจราจร, มีสัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน, ติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
จราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดรถ, วังตอ 1 : ป้ายจราจรเตือน/กระจกโค้งบริเวณ
ทางแยก, วิเศษกุล 2 : ป้ายไฟส าหรับให้รถหยุดที่ทางม้าลายหน้าสนามกีฬาตอนเช้าและ
เย็น, ซอยทางเข้าโรงพระหมื่นราม : ทาสีขาวแดงห้ามจอดรถประมาณ 4-5 เมตรจาก
ซอยเข้ามา, สวนจันทน์ 1,2,3,4 : กระจกโค้งตามจุดเสี่ยง, ย่านการค้า : ห้ามรถที่มีขนาด
ตั้งแต่ 6 ล้อข้ึนไป ผ่านเข้ามาในซอยเล็ก (ถนนเก่า) เกิดปัญหารถติดและสุ่มเสี่ยงที่จะ
เกิดเหตุ ตัวรถเก่ียวสายไฟฟ้า โดยแจ้งเสน้ทางเดินรถ ใหร้ถที่มีขนาดใหญ่ (6 ล้อ) เลี้ยวซ้าย
ไปถนนห้วยยอด แล้วเปิดสามแยกหมีให้รถเลีย้วขวาขึ้นถนนวิเศษกุล และมีก าหนดเวลาใช้
ถนน เช่น เมืองอ่ืนๆ, นาตาล่วง 1 : เพ่ิมสัญญาณไฟจราจร เนื่องจากบริเวณแต่ละชุมชนมี
ทางโค้งทางแยกท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) 

  20 ชุมชน (เขต 4),  
นาตาล่วง 1, บางรัก 4,  
น้ าผุด, วัดกุฎยาราม 2,  

หนองปรือ, 
สวนจันทน์ 1,2,3,4 

1, 2 1, 4, 5,
เว็บไซต์, 

แผนชุมชน 

2 ปรับปรุงฟุตบาทให้ต่ าลง   นาตาล่วง 1, บางรัก 4, น้ าผุด, 
วัดกุฎยาราม 2, หนองปรือ 

3 1 

3 ติดตั้งที่กักเก็บน้ าสาธารณะประจ าชุมชน (น้ าประปาไม่ไหล)   หลังควนหาญ 4 2 
4 ขยายเขตไฟฟ้า (ซอยข้างโรงเรียนบุญเหลือฯยังไม่มีไฟฟ้า ทางเข้าชุมชนโคกขันมีแล้วแต่ไม่เพียงพอ)   หลังควนหาญ, โคกขัน 5 2 
5 ปรับปรุงผิวจราจร (ถนนเลียบคลองนางน้อย, ถนนบริเวณแยกถนนโคกขันและอีกหลายพ้ืนที่เป็น

ลูกคลื่น, ควนขนุน, ถนนหลังธรรมรินทร์ธนา ซอย 1, ซอยทางเข้าโรงพระหมื่นราม : ปรับผิวถนน
รอยต่อระหว่างถนนสายเอกกับถนนซอยซึ่งเชื่อมกันไม่สนิท อันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์) 

  ทุกชุมชน, 
ย่านการค้า 3, ควนขนุน, 

วิเศษกุล 2 
 

5 3, 5, 
แผนชุมชน 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

6 ซ่อมแซมถนนซอยยุพา   วัดกุฎยาราม 2 7 1 
7 ศูนย์รวมกิจกรรมในชุมชน (จัดหา/ก่อสร้างที่ท าการชุมชน : วัดกุฎยาราม 3, ย่านการค้า 4, 

ตรอกปลา 2, หนองยวน 2, นาตาล่วง 2) 
  วัดกุฎยาราม 3, ตรอกปลา 2, 

ย่านการค้า 4, นาตาล่วง 2,  
20 ชุมชน (เขต 4), หนองยวน 2 

10, 6 1,3,4, 
แผนชุมชน 

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 ถ.เพลินพิทักษ์ (เป็นหลุมลึก)   โคกขัน 7 2 
9 ปรับปรุงซ่อมแซมที่ท าการชุมชน (ทรุดโทรม,ควนขนุน,พ้ืนที่ด้านหน้าอาคารแปดเหลี่ยม

ที่ท าการชุมชนบางรัก, นาตาล่วง 1 : ขยายที่ท าการชุมชน) 
  ทุกชุมชน, 

ควนขนุน,นาตาล่วง 1,บางรัก 4 
8 2, 3, 

แผนชุมชน 
10 ปรับปรุงห้องน้ าภายในสวนสาธารณะ    9 3 
11 ขยายเขตประปา (ถนนโรงเรียน ซอย 5, ซอยชาญยุทธบางส่วนที่ยังไม่มีสายเมนติดตั้ง 

จ านวน 11 ครัวเรือน, สวนจนัทน์ 1,2,3,4) 
  ศรีตรัง 4, สวนจันทน์ 1,2,3,4   แผนชุมชน 

12 สร้างศาลาพักผู้โดยสาร 3 จุด ช่วงสนามกีฬาทุ่งแจ้งถึงหน้าวัดประสิทธิชัย   ท่าจีน   แผนชุมชน 
13 ปรับปรุงซ่อมศาลา 3 หลังของเทศบาลเพ่ือรองรับงานประเพณีลอยกระทง   ท่าจีน   แผนชุมชน 
14 ท่อลอดคลองไสลาว คลองสะพานกลาง   ท่าจีน   แผนชุมชน 
15 ถนนจากสวนสมเด็จ-เลียบทางรถไฟ   นาตาล่วง 1  แผนชุมชน 
16 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน   วังตอ 1  แผนชุมชน 
17 ตัดแต่งก่ิงต้นสนหน้าสถานีดับเพลิง ซึ่งต้นสูง ใบร่วงปลิวตกลงบนถนน หลังคา บ้านที่อยู่

ฝั่งตรงข้ามทั้งแถว อุดท่อน้ า ท าให้น้ าไหลไม่ทันเวลาฝนตก 
  วิเศษกุล 2  แผนชุมชน 

18 เจาะอุโมงค์คนเดินหน้าสนามกีฬาหรือติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง)     5 

19 สร้างแหล่งน้ าดิบ 
 

    5 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

20 การจัดระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์     5 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพทางจักรยาน     5 

22 สร้างเสริมระเบียบวินัยจราจร ปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน     5 

รวม 1 21    
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 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น  

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

1 ส่งเสริมการมีตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ศูนย์อาหารชุมชน/วิสาหกิจชุมชน (เมนู 2 
ภาษา) 

  ทุกชุมชน, โคกขัน, 
โคกยูง, บางรัก 1 

1 3, 5 
แผนชุมชน 

2 ส่งเสริมปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของจังหวัด (ดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง, เสริมขอบทางเท้าให้มีความลาดเอียงตามขอบถนนและถนนรอบสระกะ
พังเพ่ือความสะดวกในการจอดรถ, จัดท าป้ายและมุมถ่ายรูปหน้าประตูทางเข้าสระ, 
ประดับซุ้มดอกไม้สวยงามหรือมีมุมถ่ายรูปเป็นรูปปั้นสัตว์หรือตัวการ์ตูนน่ารักเป็นระยะๆ, 
มีร้านค้าเล็กๆน่ารัก เช่น ร้านกาแฟ ร้านขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่ ไอศกรีม โดยเปิดประมูล
ทุกปีและมีกฎเกณฑ์ชัดเจน ถ้าท าผิดกฎให้ยกเลิกสัญญาทันทีและให้ส ารองเข้าบริการต่อ
ทันที จ านวนร้านก็ให้มีทุกระยะของมุมสวยงามทั่วสระจะได้มีบริการทั่วถึง , ห้ามน า
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกชนิดเข้าภายในสระโดยถนนภายในให้แบ่งเป็นสอง
เส้นทาง คือ ทางเดินเท้ากับทางจักรยาน ส่วนจักรยานให้มีสัมปทานรายปีก าหนดราคา
ค่าเช่าและกฎระเบียบการให้เช่าให้ชัดเจน, ดูแลห้องน้ าให้สะอาดสวยงาม มีผู้ดูแลที่ดี 
ควรให้มีการสัมปทานห้องน้ าเป็นรายปี จัดท ากฎ ก าหนดราคาเข้ารับบริการและปฏิบัติ
ตามกฎอย่างเคร่งครัด, ส่วนบริเวณประตูข้างบ่อเก็บน้ าจัดท าเป็นร้านค้าอาหารตามสั่งมี
โต๊ะเก้าอ้ีนั่ง แต่ละร้านขายอาหารแตกต่างกันโดยให้มีการประมูลทุกปี , มีนวดเพ่ือ
สุขภาพ, มีการขุดลอกสระท าความสะอาดทุกปี มีน้ าพุสวยงาม} ให้มีการประมูลเรือถีบ
ทุกปี, กลางคืนควรมีไฟสวยงามส่องสว่างไม่มีมุมมืดมุมอันตราย) 
 
 

  กะพังสุรินทร์ 2 2,  
เว็บไซต์ 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

3 อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  (ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และประชาชนวัย
ท างาน จัดให้มีวิทยากร อุปกรณ์ งบประมาณ อบรมให้ความรู้ จัดหาตลาด พัฒนาอาชีพ
สู่วิสาหกิจชุมชน, ท าขนม, ประดิษฐ์ของเหลือใช้, เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ 
และอยากให้จัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตยด์้วย)  
 

  ทุกชุมชน, วัดกุฎยาราม 3,  
นาตาลว่ง 1, หนองปรือ, 
ศรีตรัง 4, นาตาล่วง 2,  

โคกขัน 1,2,3, นาตาล่วง, 
ต้นสมอ 

2, 5, 9, 11 1, 2, 3, 4, 
แผนชุมชน, 

เว็บไซต์ 

4 โครงการวิจัยเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเมือง (สร้างเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองทับเที่ยง/แผนที่
ทางเดินประวัติศาสตร์เมืองทับเที่ยง และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว รถไฟ ทางบก ทางน้ า 

  20 ชุมชน (เขต 4) 7 4, 5 

5 ปรับปรุงเขาหนองยวน (เชิงวัฒนธรรม เชิงการท่องเที่ยว ฯลฯ) (จุดชมวิวเขาหนองยวน 
วัดมัชฌิมภูมิ) 

  บ้านหนองยวน 1,2,3,4, 
หนองปรือ 

13 1 

6 ศูนย์ข้อมูลชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/พิพิธภัณฑ์ชุมชน   โคกขัน  5,  
แผนชุมชน 

7 ร้านค้าครบวงจร 1 ร้าน สนามกีฬาทุ่งแจ้ง   ท่าจีน (ท าร่วม)  แผนชุมชน 
8 เพ่ิม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (แกงไตปลาแห้งเมืองตรัง น้ าพริกหลากหลาย ขนมไทย

โบราณ เครื่องแกง 4 ภาค เพ่ือเข้าร่วม AEC) 
  ท่าจีน (ท าร่วม)  แผนชุมชน 

9 ธนาคารหมู่บ้าน   โคกยูง (ท าร่วม)  แผนชุมชน 
10 อบรม เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนา   นาตาล่วง  แผนชุมชน 
11 รักษ์ถิ่นรักษ์เมือง   วิเศษกุล 2  แผนชุมชน 
12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันตา่งๆของศาลเจ้าพ่อหมื่นรามไปยังจังหวัดอ่ืนหรืออ าเภอใกล้เคียง   วิเศษกุล 2  แผนชุมชน 
13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมือง (พัฒนาตุ๊กตุ๊กเมืองตรัง พัฒนาความรู้

คนขับรถเรื่องภาษาก้าวสู่อาเซียน ฯลฯ) 
    5 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

14 โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนเรื่องมัคคุเทศก์นครตรัง ให้แนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว     5 

15 เมืองสวยงามด้วยไม้งาม “เมืองต้นศรีตรัง” (รัฐปลูก ขยายพันธุ์ แจกจ่ายต้นศรีตรัง 
รณรงค์ให้ชุมชน สถานศึกษาดูแลรักษา) 

    5 

16 ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน (พหุภาคี : เน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนา ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และระบบรักษา
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ชุมชนเมืองเก่าทับเที่ยง เพ่ิม
ประสิทธิภาพสวนสาธารณะ หาข้อมูลที่มาของชุมชนและนักท่องเที่ยว จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้เพียงพอ เช่น TV, Social Media, บุคคล) 

    5 

17 แผนพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว การเกษตร และการสัญจร (คลองห้วยยาง คลอง
น้ าเจ็ด แม่น้ าเจ็ด และคลองนางน้อย , ฝาย/ประตูน้ า, ลานกิจกรรมเหนือคลอง) 

    5 

18 สร้างคุณค่าผ่านการประกวด วาดภาพ ภาพถ่าย     5 

19 กิจกรรมดูนกสวนสมเด็จฯ     5 

20 Art Gallery (หอศิลปะ)     5 

21 ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน (BT)     5 

22 พัฒนาระบบ IT ในเขตชุมชนของเทศบาลนครตรัง     5 

23 เศรษฐกิจเพ่ือความยั่งยืน สร้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่เพื่อการลงทุนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

    5 

24 ตลาดนัดถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เยาวชน     5 
รวม 1 23  
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

1 บ้านเมืองสวยด้วยมือเรา (พัฒนาคลองห้วยยอดและทุกคลองในเขตเทศบาล แก้ปัญหาน้ าเสีย
ในล าคลอง น้ าจากถังขยะ ท าความสะอาด เก็บขยะถี่ข้ึน ท าน้ าหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ าเสยี 
ชุมชนและรัฐรว่มกันท าความสะอาดขุดลอกคูคลอง เฝ้าระวังดแูลทรัพยากรธรรมชาติ) 

  ทุกชุมชน, 
โคกขัน 2 

4,2 3,4, 
แผนชุมชน 

2 จัดหาถังขยะ (เนื่องจากถังขยะไม่เพียงพอ, แบบแยกประเภทขยะ)   ท่ากลาง, โคกขัน, ตรอกปลา 2, 
ทุกชุมชน, ย่านการค้า 3 

4,6,3 1, 2, 3, 
แผนชุมชน 

3 บริหารจัดการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าเสีย รณรงค์ชุมชนเรื่องการป้องกันปัญหาน้ าเสีย (เนื่องจากมีการระบายน้ าเสียลงใน
พ้ืนที่ของประชาชน แหล่งน้ า น้ าจากถังขยะ) 

  บ้านโพธิ์ 3 2,5 

4 บริหารจัดการขยะเชิงระบบ ชุมชนมุ่งสู่การใช้วัสดุธรรมชาติ สู่นครตรังโกกรีน 
(สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน , ลงทะเบียนและให้สวัสดิการ Hero ซาเล้ง, จัด
ระเบียบถังขยะ, ลดขยะ, ลดความสกปรก, สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะ, ใช้ขยะให้เกิด
ประโยชน์, ท าปุ๋ยหมัก, ผลิตแก๊สชีวภาพ, ไม่เผาขยะ, ท ากระถางจากรถยนต์, ลดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก ใช้สินค้าให้คุ้มค่าก่อนทิ้ง การรีไซเคิล 
การใช้ซ้ าให้คุ้มค่า, สินค้าปลอดโฟม, ดูแลเรื่องความสะอาดให้มากขึ้นกว่าเดิม, ระบบ
ก าจัดขยะมีพิษ : คัดแยก -> แหล่งรับขยะ -> แหล่งก าจัด) 

  ชุมชนเขต 1 ทั้งหมด,  
บ้านหนองยวน 4,  

ย่านการค้า 4, 
นาตาล่วง 1, ศรีตรัง 4 

6 1,5, 
เว็บไซต์, 

แผนชุมชน 

5 แก้ไขปัญหาคูระบายน้ าอุดตัน ท าให้เกิดน้ าท่วม น้ าขังส่งกลิ่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู
และยุง (ขุดลอก/ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า เชื่อมคูกับระบบท่อระบายน้ าที่เพ่ิงท า
ใหม่ ไม่ให้ใช้ระบบท่อระบายน้ ารับน้ าจากหมู่บ้านจัดสรรอย่างเดียว) 
 

  ทุกชุมชน เขต 1,  
โคกยูง 

8 1, 
เว็บไซต์ 



 
37 

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

6 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ลดภาษีให้) : บ้านมีพ้ืนที่สีเขียว น าไปลดภาษีโรงเรือน   ท่าจีน (ท าร่วม)  5, 

แผนชุมชน 

7 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์สัตว์น้ าลุ่มแม่น้ าตรัง 10 สายพันธุ์   ท่าจีน (ท าร่วม)  แผนชุมชน 
8 ชุมชนพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติ (ปรับปรุงหนองน้ าสาธารณะประโยชน์ ใช้ท าทางระบายน้ า)   ศรีตรัง 6  แผนชุมชน 
9 บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับขยะ น้ าเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ     5 
10 อบรมให้ประชาชนมีความรู้การจัดการขยะในครัวเรือนเพิ่มด้วยเสียงตามสาย 

ออกอากาศ ช่องทางสื่อสารมวลชน 
    5 

11 ประกวดชุมชนน่าอยู่ (เรื่องขยะ) โดยรณรงค์ให้ประชาชนรักความสะอาดก่อน     5 

12 ประกวดหน้าบ้านสวยงาม (ไม้ดอกไม้ประดับ)     5 

13 หลักสูตรบิ๊กคลินนิ่งชุมชน (ทุกชุมชน) หลักสูตรบิ๊กคลีนนิ่งโรงเรียน     5 

14 รับซื้อน้ ามันทอดซ้ าใช้ท าไบโอดีเซล     5 

15 โครงการสายไฟใต้ดิน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง     เว็บไซต์ 
16 ปรับปรุงป้าย ไฟถนนที่ช ารุด     เว็บไซต์ 

รวม 3 13  
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 ด้านการบริหารจัดการ  

ล าดับ ประเด็นปัญหา / ความต้องการ / โครงการ 

ชุมชน/
ส านัก/กอง 
ท าได้เลย 

ส านัก/กอง
จัดท า

โครงการ
บรรจุแผน 

ชุมชน 
ล าดับตาม 

ความส าคัญ 
กลุ่ม 

1 เพ่ิมจุดเสียงตามสาย   นาตาลว่ง 1-2, ท่ากลาง 1-2,  
วัดกุฎยาราม 3, ย่านการค้า 3 

9 1, 
แผนชุมชน 

2 พัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง   ทุกชุมชน 7 3 
3 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ชุมชนได้มีพ้ืนที่น าเสนอเรื่องของตนเอง     5 
4 เงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี/คณะกรรมการชุมชน    ทุกชุมชน   

รวม 1 3  
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ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล  
นครตรัง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน   
โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่  
จุดแข็ง (S - Strength) จุดอ่อน (W - Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O - Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ 
  ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ การก ากับดูแล  เป็นต้น 
- ด้านระเบียบ กฎหมาย 
- ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
- ด้านงบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
- ด้านระบบฐานข้อมูล 
- ด้านการประสานงาน / การอ านวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ด้านทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน 
แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
- ด้านสังคม 
- ด้านนโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
- ด้านเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่น
ไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
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SWOT  Analysis  -  ปัจจัยภายในองค์กร 

ปัจจัย การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness) 
1. คน   1. ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมทกุด้าน 
3. มีจ านวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ 
เช่น การฝึกอบรม  
การสัมมนา การศึกษาดูงาน  

1. การบริหารบคุลากรยังไม่เหมาะสม เช่น การท างานไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการกระจายงานไม่ทั่วถึง 
2. บุคลากรขาดความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ 
3. การขาดความต่อเนื่องในการท างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากรในการโอน / ย้าย 
4. บุคลากรบางคนท างานไม่เต็มศกัยภาพ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใน
การท างาน 
5. ขาดการประสานงานและการท างานเป็นทีม 

2. เงิน  
 

1. ฐานะการคลังมั่นคง ไม่มภีาระหนี้สิน  
2. มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจดัการและ
มีเงินในการพัฒนาบริการสาธารณะของเทศบาล 
3. การบริหารงบประมาณมคีวามเป็นอิสระและ
สภาพคล่องสูง 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้ประชาชนเสีย
โอกาส 
2. สัดส่วนเงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร
เป็นสัดส่วนที่แตกต่างกัน ท าให้ขาดเอกภาพในการบริหารเงิน
งบประมาณ 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการพัฒนาชุมชนไม่เกดิ
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการต่อยอดเพื่อให้
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยไมป่ระหยัด ไม่มีการ
ตรวจสอบความคุ้มค่า 
5. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

3. วัสดุ
อุปกรณ์  
 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
3. อาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานมีความพร้อม
และเพียงพอ 

1. ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้เท่าที่ควร  
2. การจดัท าทะเบยีนครุภณัฑไ์ม่เปน็ปัจจุบัน และการจ าหนา่ยวสัดุ
อุปกรณ์และเครือ่งมือเครื่องใช้ที่ช ารดุมคีวามลา่ช้า 
3. ไม่มีสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 
4. การก ากับควบคุมในการใช้วัสดอุุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

4. วิธี
ปฏิบัติ 
งาน 
หรือการ 
บริหาร
จัดการ 
 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
สามารถติดตามงานได้ 
3. มีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้น าเสนอ
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาล
ได้อย่างสะดวก เช่น เว็บไซต์ และ facebook 
4. การบริหารงานเน้นการมสี่วนรว่มของทุกภาค
ส่วน 
5. มีการลดขั้นตอนในการปฏิบตัิงานซึ่งสามารถ
อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

1. ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
2. การจัดโครงการกิจกรรมขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายใน 
3. การบริหารงานไม่ยดึหลักตามสายการบังคับบัญชา ไมม่ีเอกภาพใน
การบริหารงาน 
4. การท างานบางอย่าง/บางโครงการ/กิจกรรมจัดในลักษณะ
รีบเร่งขาดการวางแผนและความรอบคอบไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาด 
5. ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงาน 
6. ขาดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปจัจุบัน
และทันสมัย เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (การจัดเก็บประวัติ
และสบืค้นข้อมูล) ระบบงานสารบรรณโรงเรียน 

 
 
 
 



41 
 

SWOT  Analysis  -  ปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) 

1.นโยบาย 
/การเมือง  

1. มี พ.ร.บ. / ระเบียบ / กฎหมาย รองรับการปฏิบตัิงานของ
เทศบาล 
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 
3. ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น 
4. การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้
เทศบาลสามารถดูแลประชาชนตามนโยบายได้อย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสงูและมีกลุม่สนใจทาง
การเมืองเข้มแข็ง 

1. นโยบายประชานิยมของรัฐบาลท าให้ประชาชนขาดวินัยทาง
การเงิน และหวังพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว 
2. สถานการณ์การเมืองในระดับประเทศส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของท้องถิ่น 
3. การจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า เทศบาลจะไดร้ับเงินในช่วงใกล้
สิ้นปีงบประมาณ ท าให้ประชาชนเสียโอกาส 
4. การกระจายอ านาจโดยเฉพาะด้านการคลังมีความไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง 

2. ภาวะ  
เศรษฐกิจ  

1. ค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจที่ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย 
3. จังหวัดตรังมีประเพณีวัฒนธรรมทีห่ลากหลายซึ่งช่วยส่งเสรมิ
เศรษฐกิจในจังหวัดตรัง เช่น ประเพณถีือศีลกินผัก งานขนมเค้ก  
งานหมูย่าง งานวิวาห์ใต้สมุทร ฯลฯ 
4. เศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยภาพรวมดี ประชาชนมีก าลังซื้อสูง มี
รายได้เพียงพอในการครองชีพ 
5. การขยายตัวของห้างร้านจากต่างประเทศมาลงทุนในเขต
เทศบาลเพิม่ขึ้น ท าให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมี
งานท ามากขึ้น 

1. การส่งเสริมการน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบตัิมีน้อย 
2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง ราคา
พืชผลตกต่ า โดยเฉพาะยางพารา ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
ตรัง 
3. การส่งเสริมดา้นการตลาดมีน้อย เช่น การหาตลาดรองรับ
สินค้าของท้องถิ่น 
4. การประชาสมัพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวมีน้อยและไม่ทั่วถึง 

3. สภาพ
สังคม  
ความเชื่อ 
วัฒนธรรม 

1. ผู้น า/องค์กร/แกนน ามีความเข้มแข็ง 
2. สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ง่ายต่อการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
3. มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปญัญาที่ดี
งามที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นที่หลากหลาย สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมได้ทุกประเพณี 
4. ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมคีวามสุข 
5. ประชาชนตื่นตัวทางด้านการศึกษา 

1. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
ท้องก่อนวัยอันควร การขับรถซิ่ง การติดยาเสพตดิ ฯลฯ  
2. วิถีสังคมเมือง ท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวท าให้ความสัมพันธ์ชุมชนลดลง 
3. สังคมยังขาดความตระหนักในการเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่
สูงค่า ขาดความมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4. การยอมรับเอาวัฒนธรรมของสากลมาส่งเสริมในท้องถิ่นมี
มากขึ้นในขณะที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเช่ือวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดตรังน้อยเกินไป 
5. วัฒนธรรมไทยที่มคีวามยดืหยุ่น อะลุ่มอล่วย มีความอ่อนแอ
ในเรื่องระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และการรักษา
กฎระเบียบ 
6. การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยังมีน้อยโดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการสือ่สาร เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 

4. เทคโน 
โลย ี
 

1. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้สามารถท างานได้ง่าย 
คล่องตัว รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น  
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหป้ระชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ของเทศบาลนครตรัง และทราบการประชาสัมพันธโ์ครงการ
กิจกรรมไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหก้ารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ได้รวดเร็ว และเข้าถึงคนจ านวนมาก เช่น การแชร์ข้อมูลผ่านทาง 
Social Network 
4. เทคโนโลยีท าให้ทุกคนมีโอกาสในการค้นคว้าหาความรูไ้ด้อย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมกัน เช่น การสืบค้นข้อมูลด้วย google 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและ
ใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า 
2. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนบางส่วนขาดวิจารณญาณใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 การด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สรุปได้ดังนี้ 

 เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมด จ าแนกตามยุทธศาสตร์ รวม 173 โครงการ 
โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนการด าเนินงาน การเบิกจ่าย ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

61 102,908,700 48 76,462,436 74.30 

2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

42 100,567,200 37 84,861,468 85.60 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
พัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 

12 50,519,000 8 2,187,900 4.33 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

20 39,920,000 14 14,433,877 36.16 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

5 9,750,000 5 7,926,250 81.29 

6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

33 23,201,700 26 9,662,338 41.64 

รวม 173 326,866,600 138 195,534,269 59.82 
 

 เทศบาลนครตรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน จ านวน 173 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็น
เงิน 326,866,600 บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ านวน 138 โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน 
195,534,269 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 59.82 

 ทั้งนี้ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 138 โครงการ ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ (ขอกันเงิน) จ านวน 13 
โครงการและไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ จ านวน 22 โครงการ ซึ่งคิดร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เท่ากับร้อยละ 79.77 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลนครตรังด าเนินการสรุปผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลนครตรัง ในภาพรวม โดยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณ Taro Yamane ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ ชาย 

หญิง 
169 
231 

42.25 
57.75 

รวม 400 100 
1.2 อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 

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

116 
32 
66 
44 
67 
75 

29.00 
8.00 
16.50 
11.00 
16.75 
18.75 

รวม 400 100 
1.3 การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

40 
174 
46 
104 
26 
10 

10.00 
43.50 
11.50 
26.00 
6.50 
2.50 

รวม 400 100 
1.4 อาชีพหลัก รับราชการ 

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

56 
16 
98 
46 
116 
25 
43 

14.00 
4.00 
24.50 
11.50 
29.00 
6.25 
10.75 

รวม 400 100 
 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
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ส าหรับเกณฑ์ค่าคะแนน มีดังนี้ 
  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 
 

ล าดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean:  ̅) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.26 มากที่สุด 

2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.01 มากที่สุด 

3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.03 มากที่สุด 

4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 4.04 มากที่สุด 

5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 3.99 มาก 

6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.97 มาก 

7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4.04 มากที่สุด 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.05 มากที่สุด 

9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.10 มากที่สุด 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 9 ประเด็น เท่ากับ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

 2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

ล าดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean:  ̅) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของส านักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร การบริการเต็นท์ การเขียนค าร้องต่าง ๆ การบริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ฯลฯ 
 

4.26 มากที่สุด 

2 การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
ช าระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การ
ให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศ
พาณิชย์ ฯลฯ 
 

3.96 มาก 
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ล าดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean:  ̅) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 

4.12 มากที่สุด 

4 การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง 
ดั ด แปล ง  รื้ อ ถอน  เ คลื่ อ นย้ า ย  ใ ช้ / เ ปลี่ ย นก า ร ใ ช้ อ า ค า ร  
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
การดูแลระบบไฟฟ้าส่ องสว่ าง  การดูแลรักษาและปรับปรุ ง 
ภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

4.01 มากที่สุด 

5 การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกก าลังกาย ฯลฯ 
 

4.19 มากที่สุด 

6 การบริการด้านสวัสดิการสังคม  เช่น สวัสดิการแก่ผู้ สู งอายุ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือ
การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การ
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

4.25 มากที่สุด 

7 การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ การแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบ
การขายสินค้า ฯลฯ 
 

4.12 มากที่สุด 

8 การให้บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) 
 

3.95 มาก 

9 ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม 
ฯลฯ 

4.08 มากที่สุด 

9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

4.07 มากที่สุด 

9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวที
ประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็น การเปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ 

4.06 มากที่สุด 

9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

4.15 มากที่สุด 

 
ค่าเฉลี่ยการบริการสาธารณะในภาพรวมทั้ง 9 บริการสาธารณะ มีค่าเท่ากับ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด  
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 2.3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean:  ̅) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
มีโครงการส าคัญ เช่น โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประกวดโรงเรียนแห่งความสุข 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี โครงการจัดการเรียนการสอน
ระบบสองภาษา โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และโครงการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ ฯลฯ 
 

4.25 มากที่สุด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
มีโครงการส าคัญ เช่น  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน โครงการรักษ์ไต โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โครงการโรงพยาบาลหมื่น
เตียง โครงการความร่วมมือทางด้านการสุขาภิบาล โครงการมหกรรมอาหาร
ตรังดังท่ัวโลก โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ด้อยโอกาส โครงการเกี่ยวกับการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และโครงการด้านนันทนาการส าหรับทุกวัย 
โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 
 

4.20 มากที่สุด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 
มีโครงการส าคัญ เช่น โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและ
ท่อระบายน้ า โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณ
ไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ชุมชนสะอาด ฯลฯ 
 

4.18 มากที่สุด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ 
เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีโครงการส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการจัดการแข่งขันและประกวดมหกรรม
สัตว์เลี้ยง การจัดงานกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ไทย โครงการศิลป์สร้างสุข โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ 
 

4.14 มากที่สุด 

5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีโครงการส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาล าคลอง
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วย 
มือเรา โครงการรักษ์น้ าตามแนวพระราชด าริ ฯลฯ 
 

4.14 มากที่สุด 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean:  ̅) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
มีโครงการส าคัญ เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการ
จัดท ารายงานประจ าปี การจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
นครตรัง โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนารายได้ โครงการนักข่าว
ชุมชน โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว โครงการจัดระบบสร้างระเบียบ
นครตรัง ฯลฯ 

4.22 มากที่สุด 

 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   “การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาต่อเนื่อง  สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข” 

วิสัยทัศน์ 

 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

พันธกิจ 

 

1. นครตรังเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
3. นครตรังเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนให้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
4. นครตรังเป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ 

5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์  

ของท้องถิ่น  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน  
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2 แนวทางท่ี 1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี 
แนวทางท่ี 2 สนับสนุน ส่งเสรมิ สวสัดิการทางสังคม และให้สงัคม
สงเคราะห์อย่างทัว่ถึง 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางท่ี 5 พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 6 รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคม 

การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่ง
ความสุข 

3 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 
แนวทางท่ี 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมืองอย่างมีคุณภาพ 

4 แนวทางท่ี 1 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ยกระดับรายได้ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ
ร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิด
ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

5 แนวทางท่ี 1 รณรงค์ สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสียแบบครบวงจร 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

6 แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของ
หน่วยงาน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี 4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน
และสถานที่ชุมชน 

การสร้างความเป็นเลิศ
ทางการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Strategy Map) 

1. นครตรังเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาและ 
มีศักยภาพมากขึ้น 
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น 

3. นครตรังเป็นเมือง
แห่งความสุขอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนให้
การมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง โดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาปฏิบัต ิ

4. นครตรังเป็นเมือง
น่าอยู่ สภาพแวดล้อม
ดี ไม่มีมลภาวะ 
 

5 นครตรังมีการ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. การพัฒนาการศึกษาเพือ่ความ 
เป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. การพัฒนาด้านสังคม  
คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ ควบคู่
การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว และ
อนุรักษ์เชดิชูอัตลกัษณข์องทอ้งถิ่น 

5. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

6. การสร้างความเป็นเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 พัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษาทุกระบบ
อย่างมี คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
1.3 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 

2.1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี  
2.2 สนับสนุน ส่งเสริม สวัสดิการทางสังคม และให้สังคม
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา 
2.5 พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 
 

3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่าง
ถูกต้องตามศักยภาพ 
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

4.1 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อยกระดับรายได ้
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
และร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  

5.1 รณรงค์ สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียแบบครบวงจร  
 

6.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของหน่วยงาน 
6.2 พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร
จัดการองค์กร 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมขน 

วิสัยทศัน ์

 

การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาต่อเนื่อง  สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข 

พันธกจิ 

 

เป้าประสงค ์

 

ยุทธศาสตร ์

 

แนวทาง 

การพัฒนา 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศและก้าวไกล
สู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาและเพิ่ม
คุณภาพบริการ
สาธารณะให้ได้
มาตรฐาน เพื่อยก 
ระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนสู่เมืองแห่ง
ความสุข 

4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

5. บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
ตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่และมีความ
ย่ังยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้ างพื้ น 
ฐานควบคู่การ
ท่ องเที่ ยวเ ชิ ง
อนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพั ฒนาด้ าน
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรี ยนรู้ แบบองค์
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น สู่
ระดับฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดกาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้ าน
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การอยู่ ดี มี สุ ข
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู่เมือง
แห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์
เชิดชูอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การสร้างความเป็น
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การเมื อง การ
บริหาร และการ
พัฒนาบุคลากร
ของท้องถิ่น 



 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

แนวทางการพัฒนาที ่1.1  พัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

35 94,249,960 30 10,236,360 30 10,236,360 95 114,722,680

แนวทางการพัฒนาที ่1.2  พัฒนาการศึกษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,500,000 6 15,500,000

แนวทางการพัฒนาที ่1.3  เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน

7 1,510,000 7 1,510,000 7 1,510,000 21 4,530,000

แนวทางการพัฒนาที ่1.4  ปรับปรุง และพัฒนา
สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

26 71,798,150 70 131,095,700 7 3,004,000 103 205,897,850

รวม 70 172,558,110 109 147,842,060 46 20,250,360 225 340,650,530

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ส่วนที ่4  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที ่2.1  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา 
งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะทีดี่

18 6,225,000 17 6,295,000 17 6,640,000 52 19,160,000

แนวทางการพัฒนาที ่2.2  สนับสนุน ส่งเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทัว่ถึง

5 63,680,400 5 63,680,400 5 63,680,400 15 191,041,200

แนวทางการพัฒนาที ่2.3  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

12 139,030,000 11 2,280,000 10 1,030,000 33 142,340,000

แนวทางการพัฒนาที ่2.4  พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

13 13,840,000 12 59,250,000 10 10,250,000 35 83,340,000

แนวทางการพัฒนาที ่2.5  พัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 404,000 4 404,000 4 404,000 12 1,212,000

แนวทางการพัฒนาที ่2.6  รณรงค์ ป้องกัน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม

6 1,420,000 6 1,470,000 6 1,520,000 18 4,410,000

รวม 58 224,599,400 55 133,379,400 52 83,524,400 165 441,503,200

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชวีิต สู่เมอืงแห่งความสุข
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที ่3.1  ส่งเสริมให้มีการใช้ทีดิ่น
อย่างถูกต้องตามศักยภาพ

0 0 1 21,000,000 1 18,000,000 2 39,000,000

แนวทางการพัฒนาที ่3.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

17 55,282,000 5 91,050,000 2 2,510,000 24 148,842,000

แนวทางการพัฒนาที ่3.3  พัฒนาระบบการจัดการ
จราจร

3 3,850,000 5 10,400,000 1 1,000,000 9 15,250,000

แนวทางการพัฒนาที ่3.4  พัฒนาภูมิทัศน์ของเมือง
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

0 0 1 680,000 6 244,500,000 7 245,180,000

รวม 20 59,132,000 12 123,130,000 10 266,010,000 42 448,272,000

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมอืงอย่างมคุีณภาพ
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที ่4.1  สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือ่ยกระดับรายได้

1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

แนวทางการพัฒนาที ่4.2  ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน

5 1,920,000 9 203,920,000 5 1,920,000 19 207,760,000

แนวทางการพัฒนาที ่4.3  อนุรักษ์ ฟืน้ฟู เชิดชู อัต
ลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกเชิกชูปูชนีย
บุคคล

9 9,100,000 9 9,100,000 9 9,100,000 27 27,300,000

รวม 15 11,320,000 19 213,320,000 15 11,320,000 49 235,960,000
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว และอนุรักษ์เชดิชอัูตลักษณ์ของท้องถ่ิน



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที ่5.1  รณรงค์ สร้างจิตส านึก 
และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

9 17,156,000 6 1,600,000 7 3,300,000 22 22,056,000

แนวทางการพัฒนาที ่5.2  เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียแบบ
ครบวงจร

2 31,100,000 1 22,000,000 1 143,750,000 4 196,850,000

รวม 11 48,256,000 7 23,600,000 8 147,050,000 26 218,906,000

ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดลุอย่างยั่งยืน
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
( บาท )
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

แนวทางการพัฒนาที ่6.1  พัฒนาศักยภาพเพือ่
ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน

5 3,540,000 3 3,300,000 3 3,300,000 11 10,140,000

แนวทางการพัฒนาที ่6.2  พัฒนาความเป็นเลิศ 
การเมือง การบริหารจัดการองค์กร

16 8,150,000 14 7,500,000 12 2,300,000 42 17,950,000

แนวทางการพัฒนาที ่6.3  ส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล

20 8,882,000 19 8,582,000 19 8,582,000 58 26,046,000

แนวทางการพัฒนาที ่6.4  ปรับปรุงและพัฒนา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน

17 60,013,558 12 132,442,500 3 196,800,000 32 389,256,058

รวม 58 80,585,558 48 151,824,500 37 210,982,000 143 443,392,058

รวมทัง้สิ้น 232 596,451,068 250 793,095,960 168 739,136,760 650 2,128,683,788

ยุทธศาสตร์ที ่6  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI ) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก  
เยาวชน นอกระบบ
การศึกษา 

1.เพ่ือต้องการให้เด็ก-เยาวชน 
ที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่การเรียนใน
สถานศึกษามีโอกาสท ากิจกรรม
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2.เพ่ือต้องการให้เด็ก-เยาวชน 
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีโอกาสฝึก
ทักษะน าไปประกอบอาชีพตาม
สมควร 
3.เพ่ือต้องการให้เด็ก-เยาวชนมี
โอกาสท ากิจกรรมอันเกิดคุณต่อ
ชุมชนท้องถิ่น 
4.เพ่ือต้องการพัฒนาให้เด็ก-
เยาวชน ได้รับมาตรฐานและอยู่
กันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

-จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ แก่เด็ก-เยาวชนทุก
ชุมชน เช่น ด้านอาชีพ  
การเข้าค่ายเยาวชน ฯลฯ 
-ทัศนศึกษาดงูาน 
 

500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80
ของเยาวชน

ที่เข้ารับ 
การอบรม 
มีความรู ้
มีทักษะ
สามารถ
น าไป

ประกอบ
อาชีพได ้

-ร้อยละ 80 
ของเยาวชน
ที่เข้าร่วม
ทัศนศึกษา 

ดูงาน 
มีความ 
พึงพอใจ 

1.ท าให้เด็ก-เยาวชน 
มีโอกาสได้เรียนท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
2.ท าให้เด็ก-เยาวชนที่
ไม่ได้เรียนหนังสือมี
โอกาสฝึกอาชีพ 
3.ท าให้เด็ก-เยาวชนมี
โอกาสท ากิจกรรมที่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 
4.ท าให้เด็ก-เยาวชน
ได้รับการพัฒนาและ
อยู่ในสังคมอย่างมีสุข 

-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการมหกรรม 
พ้ืนที่สร้างสรรค์  
“เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนผ่านการ
ออกแบบผลิตสื่อ
ชุมชน” 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือสร้างพ้ืนที่ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนภายใต้กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านครู, 
อาจารย์ นักกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนรวมทั้งศิลปินในพื้นที่
พัฒนาศักยภาพในการสร้างสื่อดี, 
พ้ืนที่ดี, เพื่อภูมิดี ของเด็กและ
เยาวชน  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ออกแบบสื่อและเป็นผู้ผลิตสื่อ
รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่
สื่อด้วยตนเอง เพ่ือเป็นกระบวนการ
สร้างความรู้เท่ารู้ทันแยกแยะดีชั่ว, 
ประโยชน์และโทษน ามาสู่การ
รณรงค์พ้ืนที่สุขภาวะปัญญา 
 

-เด็กและเยาวชนแสดง 
ผลงานสื่อสารคดี (หนังสั้น
ความยาว 30-60 นาท ี 
ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ) 
ของชุมชนผ่านการประกวด  
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงประจักษ์ 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของเด็ก

และ
เยาวชนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

1.เด็กและเยาวชนได้
แสดงผลงานและ
เผยแพร่ผลงาน,สื่อ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงประจักษ์ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือให้ความรู้และเพ่ิมทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศแก่ผู้น า
องค์กรชุมชน 
2.เพ่ือต้องการให้ประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลมีโอกาส
เรียนภาษาต่าง ประเทศขั้น
พ้ืนฐาน 

-จัดการฝึกอบรมการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
ฯลฯ) ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลทุก
ชุมชน 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของ

ผู้น าชุมชน
ที่เข้ารับ

การอบรม
มีความรู้ 
มีทักษะ
และ มี

ความพึง
พอใจ 

1.ท าให้ผู้น าองค์กร
ชุมชนมีความรู้  
ทักษะด้านภาษา 
ต่างประเทศ 
2.ท าให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความพร้อม
สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
พ้ืนฐานเบื้องต้นได้ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้
ประจ าห้องสมุด 
เทศบาลนครตรัง 
 

1.เพ่ือจัดหาหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ไว้บริการแก่เยาวชน และ
ประชาชน                                             
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชน
และประชาชน 
    

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

150,000 150,000 150,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

1.นักเรียนเยาวชน
และประชาชนมี
หนังสือและสื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

-ส านักการศึกษา 
-งานห้องสมุดฯ 

5 โครงการห้องสมุด 
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

1.เพ่ือให้เยาวชนเกิดทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้   
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ทัศนศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

70,000 70,000 70,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

1.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง                 
2.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-งานห้องสมุดฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถสร้าง
เครื่องมือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้
ที่ได้จากการศึกษาดูงานสถานศึกษา
ที่เป็นเลิศมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
3.เพ่ือจัดจ้างโปรแกรมออนไลน์
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด 
และต้นสังกัดได้ป้อนข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของ อปท. 

-จัดอบรมสร้างเครื่องมือ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
แก่คณะผู้บริหารฯ ครู 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา  
-ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
เป็นเลิศแก่คณะผู้บริหารฯ 
ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
-จัดจ้างโปรแกรมออนไลน์
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 

400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ
ร้อยละ 

80  

1.คณะผู้บริหารฯครูและ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการ 
ศึกษาได้รับความรู้ความเข้า 
ใจและมีประสบการณ์ตรง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังมีระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มีคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย และระบบ
ติดตามที่มีประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนและต้นสังกัดมี
ระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

-ส านักการศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการนิเทศ
การศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ 
2.เพ่ือให้โรงเรียนและต้นสังกัด
มีความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาในระดับสากล 
3.เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีครูแกนน า
เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครู
โรงเรียนและศูนย์ฯ ในสังกัด
เทศบาลนครตรังและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา 
 

-จัดอบรมการจัดการ
เรียนรู้ให้กับคณะ
ผู้บริหารฯ ครู บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
-จัดการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาที่เป็นเลิศ
ให้กับคณะผู้บริหารฯ ครู 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
-จัดประกวดครูแกนน า
ให้กับคณะผู้บริหารฯ ครู 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 

400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
มีความ 
พึงพอใจ 
ร้อยละ 

80  

1.คณะผู้บริหารฯ ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ 
2.โรงเรียนและต้นสังกัดมี
ความเข้มแข็งในการ
จัดการ ศึกษา 
3.โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีครูแกน
น าเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี
ให้กับครูโรงเรียนและ
ศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาล
นครตรังและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 



 

64 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
กลุ่มการศึกษาที่ 7 
(ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) 

1. เพ่ือให้เข้าร่วมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มการศึกษาที่ 7 
(ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนา
เครื่องมือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ประชุมชี้แจงกิจกรรม
คณะกรรมการประสาน 
งานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กลุ่ม
การศึกษาท่ี 7 (ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  และการ
พัฒนาเครื่องมือระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ตลอดจน
การสร้างเครือข่าย  การ
สร้างความร่วมมือทางการ
วิชาการกับหน่วยงานอื่น  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

150,000 350,000 350,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 

80  

1.คณะผู้บริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
การศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน)  
2.โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม
การศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน)  มีเครื่องการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มีคุณภาพด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน
เทศบาลนครตรัง  

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการ
ประชาธิปไตย  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการทางานเป็นทีม  

-จัดกิจกรรมคัดเลือก
คณะกรรมการบริหาร 
สภาเด็กฯ  
-จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการ บริหาร
สภาเด็กฯ จ านวน 1 ครั้ง  
- จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ  

100,000 100,000 100,000 3 
กิจกรรม 

 

1.คณะกรรมการบรหิารสภาเดก็
และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึง
กระบวนการประชาธปิไตยเพ่ิมขึ้น  
2.คณะกรรมการบรหิารสภาเดก็
และเยาวชนรู้จักการทางานเปน็ทีม  
3.เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส
แสดงออกเนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติในกิจกรรมที่สนใจ  

-ส านัก
การศึกษา  
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน  

10 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
2.เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนมากขึ้น 
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวิถี
ประชาธิปไตย 
 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรง เรียน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-ส่งโรงเรียนเข้าร่วม
ประกวดโรงเรียนส่งเสริม
ประชาธิปไตยต้นแบบ 

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

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักประชาธิปไตย 
2.นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
 



 

66 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการอบรม
กรรมการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
2.เพ่ือปลูกฝังการท างานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วม 
3.เพ่ือให้กรรมการนักเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนใน
โรงเรียน 

- จัดอบรมกรรมการ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  1 ครั้ง  
 

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

1.กรรมการนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ 
ประชาธิปไตย 
2.นักเรียนได้ปฏิบัติจรงิสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งาน
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
 

12 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมศักยภาพทักษะ
ทางดนตรี 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาชน)  

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้
เรียนรู้ทักษะทางดนตรีโดย
ทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
2.เพ่ือฝึกประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

- จัดการอบรมการทัศน
ศึกษาดูงาน และกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 
- นักเรียนบุคลากร
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรม
เพ่ิมศักยภาพทักษะทาง
ดนตรี 

300,000 
 
 
 

 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
                    

                  

300,000 
 
 
 
               
 
 
 

ปีละ  
2 ครั้ง 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีอย่างทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
2.ผู้เรียนให้ฝึกฝนโดย
ประสบการณ์ตรงและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้ 
3.ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองลดลง 
4.ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งาน
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการจัด
นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
 

1.เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
2.เพ่ือให้ครู นักเรียนในสังกัดได้
แสดงความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ศิลปะการแสดง ฯ 
 
 
 
 
 
 

- ครู นักเรียนในสังกัดได้
แสดงผลงานทางวิชาการ / 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ประจักษ์ 
- ครู นักเรียนในสังกัดมี
โอกาสได้ร่วมการแข่งขัน/
ประกวด/แสดง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 สถาน 
ศึกษา 

ในสังกัด 
ทั้ง 8 แห่ง 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก  
2 ศูนย์ 
ร่วม

แสดงผล
งาน 

 
 
 
 

 

1.ครู นักเรียน 
สถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ / 
ศิลปะการแสดง/
แลกเปลีย่นเรียนรู้เชงิ
ประจักษ ์

-ส านักการศึกษา 
-หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรยีนรู้
แก่นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมสม่ าเสมอ 
2.เพ่ือแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่
มีคะแนนเป็นที่ 1 เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  
3.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการ 

- จัดการสอบแข่งขัน
คัดเลือกนักเรียนตัวแทน
เทศบาลเข้าร่วมการสอบ 
แข่งขันระดับประเทศ 
ในระดับชั้น ป.5 และ
ระดับชั้น ม. 2 (ไทย, คณิต, 
วิทย์, สังคม, อังกฤษ) 
- นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
กับหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 
ของ

นักเรียน
ตัวแทน
ได้รับ

เหรียญ
รางวัล 

1.ครู นักเรียนในสังกัดมี
ความกระตือรือร้นในการ
ค้นคว้าหาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 
2.นักเรียนที่มีคะแนนเป็น
ที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับประเทศ  
3.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการ 

-ส านักการศึกษา 
-หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม)  
 

1.เพ่ือให้บุคลากรในส านัก
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความรู้ความเข้าใจเทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนรวมถึงการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น 

- จัดการอบรมทางด้าน
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียน
รวมถึงการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรใน
ส านักการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
อบรมผ่าน

เกณฑ์
ประเมิน
ความรู้  

1.บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนใหผู้้เรียน 
ได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายและ 
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ระดับทีดีขึ้น 
2.บุคลากรในส านัก
การศึกษาและผู้ 
เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-หน่วยศึกษา 
นิเทศก ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเอง และตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา 

-จัดงานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

100,000 100,000 100,000 นักเรียน  
ร้อยละ 
100  

เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กเกิดความภาค 
ภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเองและตระหนักถึง
ความ ส าคัญของ
การศึกษา 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน
เทศบาล 1-8 

17 โครงการจัดงานการ
มอบวุฒิบัตรแก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเอง และตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา 

จัดงานการมอบวุฒิบัตรแก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง 

30,000 - - นักเรียน  
ร้อยละ 
100  

เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กเกิดความภาค 
ภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเองและตระหนักถึง
ความ ส าคัญของ
การศึกษา 

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

18 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

1.เพ่ือให้ครอบครัวชุมชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

50,000 - - นักเรียน  
ร้อยละ 
100  

เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

1.ครอบครัวชุมชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการสื่อสัมพันธ์
ครอบครัวสุขสันต์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

1.เพ่ือให้ครอบครัวของเด็ก 
ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ 
ที่อบอุ่นเข้มแข็ง ลดปัญหา
ความรุนแรงและการทะเลาะ
วิวาทในครอบครัว 

จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัย
และ

ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 
100 เข้า

ร่วม
กิจกรรม 

 

1.ครอบครัวของเด็ก 
มีโอกาสสร้างความ 
สัมพันธ์ที่อบอุ่นเข้มแข็ง
ลดปัญหาความรุนแรง
และการทะเลาะวิวาท
ในครอบครัว 

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

20 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการของ
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
 

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริม
ด้านโภชนาการ 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการและโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

เด็กปฐมวัย
ร้อยละ 
100 เข้า

ร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและภาวะ
โภชนาการที่ดี 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการจัดท าศูนย์
การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

1.เพ่ือขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
2.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
3.เพ่ือค้นคว้าข้อมูลต่อยอด
ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
4.เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 

-จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและ
กิจกรรมเสริมพัฒนาแก่
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

250,000 
(เงิน

อุดหนุน) 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.เด็กปฐมวัยได้มีการ
เรียนรู้และพัฒนา
อย่างสมวัย 

-ส านักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียน ท.1-8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
2.เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี 
มีระเบียบวินัยมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทักษะใน
กระบวนการในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
3.เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี 
มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีรู้จัก
การเสียสละ 

-จัดอบรมผู้บังคับบัญชา
นายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี
เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
กิจการลูกเสือ-เนตรนารี 
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือ-เนตรนารี แก่
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

300,000 300,000 300,000 ปีละ  
2 ครั้ง 

1.ลูกเสือ-เนตรนารีมี
ระเบียบวินัยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มีความ 
สุขในการร่วมกิจกรรม 
2.ลูกเสือ-เนตรนารีมี
ภาวะผู้น าผู้ตามรู้จัก
เสียสละและกล้า
แสดงออก 
-บุคลากรด้านลูกเสือ-
เนตรนารีมีประสิทธภิาพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับขอบเขตของหลักสูตร
มัธยม ศึกษาตอนปลาย  
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
 
 
 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-จัดกิจกรรมเรียนปรับ
พ้ืนฐานทางวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตรการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปีละ  
2 ครั้ง 

1.นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ขอบเขตของ
หลักสูตรมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
2.นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 
3.นักเรียนมีความ
พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการจัดงานวันครู
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 

1.เพ่ือให้เห็นความส าคัญของ
ความเป็นครู 
2.เพ่ือให้เกิดความรักความ
สามัคคี 
3.เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึง
พระคุณของครู 

-จัดกิจกรรมร าลึกพระ
คุณครู 
-ท าบุญ ตักบาตร  
-ฟังเทศน์ฟังธรรม 
-จัดการแข่งขันกีฬา 
- ฯลฯ 

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

1.ครูมีความภูมิใจใน
ตนเอง 
2.พนักงานครู
เทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน
และร่วมแรงร่วมใจ
กันในการพัฒนา
การศึกษาของ
เทศบาลให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
ให้สูงขึ้น 
2.เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพแก่
เด็กเยาวชนและนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ตรังไปสู่ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
 
 
 

- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครตรัง 
- สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มี
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

800,000 800,000 800,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

1.นักเรียนได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
การเรียนรู้เพ่ิมเติม
จากในห้องเรียนปกติ 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่าน   
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
- จัดหาสถานที่ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชน ได้
อ่านหนังสืออย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ปีละ  
1 ครั้ง 

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้พัฒนา
ทักษะการอ่าน และมี
นิสัยรักการอ่านมาก
ขึ้น 
2.มีสถานที่ส าหรับ
อ่านหนังสือที่เหมาะสม
และเพียงพอกับความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 
ชมรมผู้ปกครองของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ข้อก าหนดต่างๆที่เก่ียวข้อง
ให้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
2.เพ่ือให้กรรมการสถานศึกษาได้
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาการ ศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 
 
 

-จัดการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
-จัดทัศนศึกษาดูงานด้าน
การจัดการศึกษา 

200,000 200,000 200,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู้ปกครองของ
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรังได้
แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 
2.กรรมการได้มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

-ส านักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัด
การศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆ
ให้ผู้ปกครองทราบ 

- จัดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
จ านวน 2 ครั้ง 
 

100,000 100,000 100,000 ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 70 
เข้าประชุม 

 
ปีละ 2 
ครั้ง 

1.ผู้ปกครองรับทราบ
แนวทางการจัดการ 
ศึกษา กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ของโรงเรียน 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 

29 โครงการวันสุนทรภู่ 1.เพื่อเชิดชูกวีเอกของไทย
และของโลก 
2.เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
รวมทั้งถ่ายทอดผลงานมรดก
ทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ 

- สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง มีการจัด
กิจกรรมต่างๆในวันสุนทรภู่ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 95 
ของ

นักเรียนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ทราบ
ประวัติ
สุนทรภู่ 
กวีเอก 
ของไทย 

1.เกียรติประวัติ
ผลงานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทร
ภู่ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

-ส านัก
การศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

1.เพื่อกระตุ้นและปลุก
จิตส านึกให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย 
2.เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การใช้ภาษไทยของนักเรียน 

- สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีการจัด
กิจกรรมในวันภาษาไทย
แห่งชาติ วันที่ 29 
กรกฎาคม 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละ 70 
ของนักเรียน
ตระหนักและ

เห็นความ 
ส าคัญของ
ภาษาไทย 

 

- ผลการเรียน
ของนักเรียน

ในวิชา
ภาษาไทย 

มีผลสัมฤทธิ์ 
ดีขึ้น  

ร้อยละ 70 
 
 

1.นักเรียนตระหนักใน
ความส าคัญของ
ภาษาไทย 
2.มาตรฐานการเรยีน
การสอนภาษาไทย
นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

-ส านัก
การศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนิคตรัง) 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะวิชาชีพตามความ
สนใจ 
2.เพ่ือสร้างเจตนาคติต่อ
อาชีพและสามารถพัฒนาใน
ชั้นก้าวหน้าสู่การประกอบ
อาชีพได้ 
3.เพ่ือเป็นการศึกษาที่สนอง
ต่อการพัฒนาอาชีพหรือ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5-6 ของโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) ได้รับการ
ฝึกทักษะทางวิชาชีพตาม
ความสนใจในแผนการเรียน
แต่ละภาคเรียน  
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

237,580 237,580 237,580 ร้อยละ 85 
ของ

นักเรียนที่
เข้ารับการ
ฝึกทักษะ

ทาง
วิชาชีพ

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
การฝึก
ทักษะ 

 
 
 
 
 

1.นักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถมี
ทักษะทางวิชาชีพ
ตามรายวิชาที่สนใจ 
2.นักเรียนสามารถน า
ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพไปใช้ใน
การด ารงชีวิต
ประจ าวันได้และ
น าไปใช้ในการเลือก
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

-ส านัก
การศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6 
(วัดตันตยา
ภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยการอาชีพ
ตรัง) 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะวิชาชีพตามความ
สนใจ 
2.เพ่ือสร้างเจตนาคติต่อ
อาชีพและสามารถพัฒนาใน
ชั้นก้าวหน้าสู่การประกอบ
อาชีพได้ 
3.เพ่ือเป็นการศึกษาที่สนอง
ต่อการพัฒนาอาชีพหรือ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5-6 ของโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) ได้รับการ
ฝึกทักษะทางวิชาชีพตาม
ความสนใจในแผนการเรียน
แต่ละภาคเรียน ณ วิทยาลัย
การอาชีพตรัง 

148,780 148,780 148,780 ร้อยละ 85 
ของ

นักเรียนที่
เข้ารับการ
ฝึกทักษะ

ทาง
วิชาชีพ

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
การฝึก
ทักษะ 

1.นักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถมี
ทักษะทางวิชาชีพตาม
รายวิชาที่สนใจ 
2.นักเรียนสามารถน า
ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้
และน าไปใช้ในการ
เลือกเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

33 โครงการอาหารเสริม 
(นม)  

1.เพ่ือให้เด็กเล็ก,นักเรียนได้
ดื่มนมตลอดปีการศึกษา                                                                                     
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กและ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
และมีการเจริญเติบโตตามวัย
ที่เหมาะสม 
  

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับ
เด็กเล็ก,นักเรียนใน สังกัด ดังนี้ 
- ศพด.วัดคลองน้ าเจ็ด, 
ศพด.วัดควนวิเศษ และศพด.ทน.
ตรัง จ านวน 280 วัน  
- โรงเรียนอนุบาลตรังส าหรับ
เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 จ านวน 
260 วัน 
- โรงเรียนวัดควนวิเศษส าหรับ
อนุบาล-ป.6 จ านวน 260 วัน 
- โรงเรียนเทศบาลในสังกัด  
ทน.ตรัง เด็กนักเรียนอนุบาล 
มัธยมปลาย จ านวน 260 วัน 
 
 
 

14,790,000 
(งบอุดหนุน) 
2,000,000 
(งบเทศบาล) 

- 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                  

- 
 
 
 
               
 
 
 

เด็กเล็ก,
นักเรียนได้

ดื่มนม
ตลอดปี

การศึกษา                                                                                    
ร้อยละ 
100 

1.เด็กเล็ก นักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ดื่มทุกวัน ทุกคน 
2.เด็กเล็ก นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ทุกคน 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

34 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(กรมการศาสนา) 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ
เด็กเล็กได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 
2.เพ่ือให้นักเรียนและเด็กเล็ก
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

-จ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
อนุบาลตรัง ระดับ  
อนุบาล–นักเรียน ป.6 
-จ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน 
วัดควนวิเศษ ระดับ 
อนุบาล–นักเรียน ป.6 
-จ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ าเจ็ด 
 
 
 
 
 

15,628,000 
(งบอุดหนุน) 

- - ร้อยละ 100 
ของ

นักเรียน
และเด็กเล็ก

ได้
รับประทาน 

อาหาร
กลางวัน 

1.นักเรียนและเด็กเล็ก
ได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 
2.นักเรียนและเด็กเล็ก
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

-ส านักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-งานงบประมาณ 
-โรงเรียนอนุบาล
ตรัง  
-โรงเรียนวัดควน
วิเศษ 
-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคลองน้ า
เจ็ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.เพ่ือด าเนินการจัดสรร
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาลนคร
ตรัง เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสถานศึกษา ใน
การพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาท้องถิ่น 
 

1.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาลและเด็กป.1 - ป.6 
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง, ศพด.
ทน.ตรัง และศพด.วัดควน
วิเศษ 

15,970,000 
(งบอุดหนุน) 

- - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน

สังกัด
เทศบาล 
นครตรัง, 
ศพด.ทน.
ตรัง และ

ศพด.วัดควน
วิเศษได้

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

1.สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ได้รับ
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและเทศบาล
นครตรัง อย่างเพียงพอ
ในการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานโรงเรยีน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียน
เทศบาล 
1-8 
- ศพด.ทน.ตรัง  
- ศพด.วัดควน
วิเศษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 2.เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

5,100,000 
(งบเทศบาล) 

- - ร้อยละ 100 
ของ

นักเรียน
ตั้งแต่ระดับ

มัธยม 
ศึกษาทุก

คนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน  

 
 
 
 
 

 - ส านักการศึกษา 
- งานโรงเรยีน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 , 2 , 6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 3. เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
(160,000) 
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน (134,400) 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
(800,000) 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
(400,000) 
 

9,550,000 
(งบอุดหนุน) 

- - ร้อยละ 100 
ของ

สถานศึกษา
ได้รับ

งบประมาณ 

 - ส านักการศึกษา 
- งานโรงเรยีน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดอปท. (750,000) 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) (7,000,000) 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ระดับสถานศึกษา 
(100,000) 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา (205,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 4.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

 383,000 
(งบอุดหนุน) 

    - ส านักการศึกษา 
- งานโรงเรยีน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8 

   5.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหวั) (10,868,000) 
- ค่าหนังสือเรียน (2,921,997) 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
(1,632,840) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (1,719,400) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
(2,683,490) 

19,900,000 
(งบอุดหนุน) 

- -   - ส านักการศึกษา 
- งานโรงเรยีน 
- งานงบประมาณ 
- โรงเรียนเทศบาล 
1 – 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

 6.เงินอุดหนุนส าหรบัสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ศพด.ทน.ตรัง  (644,300) 
- สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
ศพด.ทน.วัดควนวิเศษ (168,300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 812,600
(งบอุดหนุน) 

- -   - ส านักการศึกษา 
- ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.ทน.วัดควน
วิเศษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

1.เพ่ือจัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บูรณาการอาเซียนศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
2.เพ่ือศึกษาดูงานจัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บูรณาการ
อาเซียนศึกษากับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

-จัดอบรมจัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บูรณาการอาเซียนศึกษา
ให้แกค่ณะผู้บริหารฯ 
พนักงานครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
-จัดทัศนศึกษาดูงานจัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 บูรณาการ
อาเซียนศึกษาให้แกค่ณะ
ผู้บริหารฯ พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สร้างภาคีเครือข่ายกับ
หน่วยงานทางการศึกษา/
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

1,500,000 1,500,000 2,000,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80  
 

1.คณะผู้บริหารฯ พนักงานครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาได้จัดท าหลักสูตร
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
บูรณาการอาเซียนศึกษา
ให้กับนักเรียนสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
3.คณะผู้บริหารฯ พนักงานครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาจัดการเรียนรู้
หลักสูตรอาเซยีนสูส่ากลอย่าง
มีคุณภาพตลอดจนการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธภิาพ 

-ส านักการศึกษา 
-หน่วยศึกษา 
นิเทศก์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจ้างเหมา 
ครูภาษาต่างประเทศ 

 

1.เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการของนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ฯลฯ กับเจ้าของภาษา
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 

-จ้างครชูาวต่างชาติสอน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ฯลฯ ให้กับนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ปีละ 2 ครั้ง -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนสูงขึ้น 
-นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
-นักเรียนได้ฝึกภาษากับ
เจ้าของภาษาโดยตรง 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ  

1.เพ่ือเป็นการให้ความ 
ส าคัญกับเด็กและเยาวชน  
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ 
นอกสถานที่และได้แสดง 
ออกในทางที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ กล้าแสดงออก
และสนุกสนาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ครั้ง 1.เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของตนเอง  
2.เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น  
3.เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออกและมี
ความสนุกสนาน  

-ส านัก
การศึกษา  
-งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา 

1.เพ่ือเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมทางศาสนา 
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนศาสนิกชนใน
การเรียนรู้และท านุบ ารุง
ศาสนา 
3.เพื่อเป็นการเผยแผ่
หลักธรรมทางศาสนาให้ 
ศาสนิกชนน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

- จัดงานประเพณีเกี่ยวกับ
ศาสนา เช่น ประเพณีท าบุญ 
วันสารทเดือนสิบ งานทอดกฐิน 
ฯลฯ โดยมีพุทธศาสนิกชน  
เข้าร่วมประมาณครั้งละ 
15,000 คน 
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น ถือศีลอดของ
ศาสนาอิสลาม วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา ฯลฯ 
- จัดการอบรมความรู้ด้าน
ศาสนาแก่ศาสนิกชน การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา สถานที่
ต่างที่เกี่ยวกับศาสนา 

100,000 100,000 100,000 4 กิจกรรม 1.ศาสนาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท านุบ ารุงอย่างยั่งยืน 
2.ศาสนิกชนมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการ
และประวัติศาสตร์
ทางศาสนาอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชน
และประชาชน 

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

- จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
แก่เด็ก เยาวชนประชาชน และ
พระภิกษุ สามเณร 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ความเป็นมาของพระพุทธ 
ศาสนาและสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธประวัติและสถานที่
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประวัติศาสตร์
ของศาสนาต่างๆ และศาสน
สถานที่ส าคัญ 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 3 กิจกรรม 1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเป็นบุคคล 
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุขและมีความรู้ 
ความเข้าใจ ความ
เป็นมาของพระพุทธ 
ศาสนาอย่างแท้จริง 
2.ศาสนสถานที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
สืบไป 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

4 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือเทิดพระเกียรติและถวาย
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึงพระคุณ
ของแม่  

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-ถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
-ประดิษฐ์บัตรอวยพรวันแม ่
-การแสดงความกตัญญูต่อแม ่
-วาดภาพระบายส,ี ฯลฯ 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียน 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรังร่วมเทิดพระเกียรติและถวาย
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและ
ระลึกถึงพระคุณของแม่ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

5 โครงการจัด
กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือเทิดพระเกียรติและถวาย
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึงพระคุณ
ของพ่อ 

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-ถวายพระพรเนื่องในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
-ประดิษฐ์บัตรอวยพรวันพ่อ 
-การแสดงความกตัญญูต่อพ่อ 
-ระบายสีดอกพุทธรักษา 
-วาดภาพระบายส,ี ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียน 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรังร่วมเทิดพระเกียรติและถวาย
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและ
ระลึกถึงพระคุณของแม่ 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

6 โครงการวันไหว้
ครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
เคารพและความกตัญญู
กตเวทีต่อครู 
2.เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

-จัดงานวันครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
นครตรัง 
-ผู้บริหาร พนักงานครูและ
ลูกจ้างปฏิบัติการสอน เข้า
ร่วมกิจกรรมงานวนัครู   
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 
100 ของ
นักเรียน  
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กได้แสดงความเคารพ
และความกตัญญูกตเวทีต่อ
คร ู
2.เกิดการอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

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

7 โครงการจัด
กิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

1.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน 
2.เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียน 
3.เพ่ือยกย่องเชิดชูนักเรียนที่
มีความประพฤติดี 

-จัดกจิกรรมธนาคารความดี 
นิทรรศการคนดีการ
ประกวดนักเรยีนที่ด ีทัศน
ศึกษาดูงาน และกิจกรรม
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
-จัดท าคู่มือและสมุดฝาก
ความดีส าหรับผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
 

100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง 1.นักเรียนคุณธรรม
จริยธรรม 
2.นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี 
3.นักเรียนที่มีความประพฤติ
ดีได้รับการยกย่อง 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
 

 



 

98 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการทาสีรั้ว
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือทดแทนสีรั้วโรงเรียน
เดิมซึ่งมีสภาพเก่า 
2.สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

-ทาสีรั้วโรงเรียน 
ทั้งภายในและภายนอก 

150,000 - - 1 แห่ง 1.รั้วโรงเรียนมี
ความสวยงาม 
2.นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจกับ
บรรยากาศของ
โรงเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
 

2 โครงการทาสีอาคาร
เรียน 6 
 
 
 
 

1.เพ่ือทดแทนสีอาคาร
เรียนเดิมซึ่งมีสภาพเก่า 
2.สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
 

-ทาสีอาคารเรียน 6  
ทั้งภายในและภายนอก 

450,000 - - 1 หลัง 1.อาคารเรียนมีความ
สวยงาม 
2.นักเรียน คร ู
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจกับบรรยากาศ
ของโรงเรยีน 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการทาสีอาคาร
เรียนอนุบาล 
 
 
 
 

1.เพ่ือทดแทนสีอาคาร
เรียนเดิมซึ่งมีสภาพเก่า 
2.สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

-ทาสีอาคารอนุบาล 
ทั้งภายในและภายนอก 

350,000 - - 1 หลัง 1.อาคารเรียนมี
ความสวยงาม 
2.นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจกับ
บรรยากาศของ
โรงเรียน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
 

4 โครงการทาสีอาคาร
พลศึกษา 
 
 
 

1.เพ่ือทดแทนสีอาคาร
เรียนเดิมซึ่งมีสภาพเก่า 
2.สร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

-ทาสีอาคารพลศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอก 

- - 350,000 1 หลัง 1.อาคารพลศึกษามี
ความสวยงาม 
2.นักเรียน คร ู
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจกับบรรยากาศ
ของโรงเรยีน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปูกระเบื้อง
รอบโรงอาหาร 
 

1.เพ่ือความสวยงามและ
ดูแลท าความสะอาดได้ง่าย 

-ปูกระเบื้องรอบโรง
อาหาร  

- 217,000 - 1 หลัง 1.โรงอาหารมี
ความสวยงาม  
ท าความสะอาด
ได้ง่าย 
  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
 

6 โครงการปูกระเบื้อง
ระเบียงทางเดินชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 
1,2,3 อาคารเรียน 4 

1.เพ่ือความสวยงามและ
ดูแลท าความสะอาดได้ง่าย 

-ปูกระเบื้องระเบียง
ทางเดินอาคารเรียน 4 

- 160,700 - 1 หลัง 1.อาคารเรียนมี
ความสวยงาม  
ท าความสะอาด
ได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
 



 

101 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ปูอมยาม  

1.เพ่ือความปลอดภัยของ
สถานศึกษาและนักเรียน
ในวันท าการและ
วันหยุดราชการ 

-ก่อสร้างปูอมยาม 
จ านวน 1 หลัง 

- 150,000 - 1 หลัง 1.สถานศึกษา
และนักเรียนมี
ความปลอดภัย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
 

8 โครงการเปลี่ยน
ประตูสแตนเลส 
อาคารเรียน  
 
 

1.เพ่ือทดแทนประตูเก่าท่ี
ช ารุดและเพ่ือความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 

-ประตูสแตนเลสอาคาร 
เรียน จ านวน 4 ชุด 
 

240,000 - - 4 ชุด 1.ทรัพย์สินของ
ทางราชการมี
ความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
โรงครัวส าหรับปรุง
อาหารโรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีโรงครัวส าหรับ
ปรุงอาหารให้กับนักเรียน 

ก่อสร้างโรงครัวส าหรับ
ปรุงอาหารพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. 
-ติดตั้งเครื่องดูดควัน 
-มีเคาน์เตอร์ปรุงอาหาร
และเดินท่อก๊าซหุงต้ม 
-ติดตั้งระบบน้ าภายใน 
-ติดตั้งระบบไฟฟูา 

3,300,000 - - 1 หลัง 1.มีโรงครัวส าหรับ
ปรุงอาหารให้กับ
นักเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

10 โครงการปรับปรุง 
โรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

1.เพ่ือความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
2.เพ่ือมีสถานที่รับประทาน
อาหารของนักเรียนและ
บุคลากร 

ปรับปรุงโรงอาหาร 
จ านวน 1 แห่ง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม. 
-ปูกระเบื้อง 
-ติดตั้งรั้วสเตนเลสโดยรอบ 
-ติดตั้งประตูม้วน 
 

750,000 - - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีโรง
อาหารที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
หอประชุม โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องประชุม 
ที่สวยงามและทันสมัย 
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
2.เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

ปรับปรุงห้องประชุม  
จ านวน 1 ห้อง 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-บิวอินภายในห้อง 
-ติดตั้งฝูาเพดาน 
-ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายใน 
 

- 5,000,000 - 1 ห้อง 1.หอประชุมมีความ
สะดวกสบายและ
ทันสมัยเพียงพอกับ
การประชุมนักเรียน
ทั้งหมด 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพงัสุรินทร์) 

12 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงฝึกงาน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี 
โรงฝึกงานในการฝึกเรียน
งานช่าง 

ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 

- 2,400,000 - 1 หลัง 1.เพ่ือให้นักเรียนมี
โรงฝึกงานในการฝึก
เรียนงานช่าง 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักภารโรง 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้ภารโรงได้อยู่
ประจ าในโรงเรียนและ
ดูแลความเรียบร้อยใน
โรงเรียน 

ก่อสร้างบ้านพักภารโรง
จ านวน 1 หลัง 2 ชั้น  
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 96 ตาราง
เมตร   

- 2,000,000 - 1 หลัง 1.มีบ้านพักให้ภาร
โรงได้อยู่ประจ าใน
โรงเรียนและดูแล
ความเรียบร้อยใน
โรงเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

14 โครงการปรับปรุง
ห้องพักครู   
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

2.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห้องพักครู  3 ห้อง ดังนี ้
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่
น้อยกว่า 36,000 BTU 2 เครื่อง 
- ติดตั้งฝูาเพดาน 
- ติดตั้งผ้าม่านปรับแสง  
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จดุ 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิงกรอบ
อลูมิเนียม 
 

- 900,000 - 3 ห้อง 1.มีห้องพักครูที่
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงห้อง
สื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดส่วน  
สามารถเก็บสื่อการเรียน
การสอนได้เป็นระบบ  
สะดวกต่อการใช้งาน 
2.เพ่ือปรับปรุงห้องสื่อการ
เรียนการสอนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี  

ปรับปรุงห้องสื่อการเรียน
การสอน รายละเอียดดังนี้ 
-เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
-ติดตั้งเหล็กดัด  
-ติดเครื่องครับอากาศ 
-ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ  
2 จุด 
-ติดตั้งม่านปรับแสง 

200,000 - - 1 ห้อง 1.มีห้องสื่อการ
เรียนการสอนที่มี
สภาพแวดล้อมที่
ดีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
2.ห้องสื่อมีความ
มั่นคงปลอดภัย  
เป็นระเบียบ 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการจัดท า 
ปูายประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชนและบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3.เพ่ือแนะแนวการศึกษา 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ ์ 1  
ปูาย  ประกอบด้วย 
- ซุ้มปูายประชาสัมพันธ์  ท า
ด้วยเสาโรมัน  2  เสา 
- หลังคาจัว่มุงด้วยกระเบื้อง 
ซีแพค 
- ขนาดปูาย 1.20  * 2.40 เมตร 
- ปูายบุด้วยกระดานชานอ้อย
ทั้ง  2  ด้าน  และปิดทับด้วย
ผ้าก ามะหยี่ 
- ปิดด้วยกระจกบานเลื่อนทั้ง  
2 ด้านด้านละ 2บานล็อคด้วย
กุญแจล็อคกระจกทั้ง 2  ข้าง 
- พ้ืนด้านล่างปูด้วยบล็อก
ซีเมนต์  ขนาด 3 * 2.5 เมตร 

- 200,000 - 1 ปูาย 1.มีปูายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน
และบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน 
2.ได้ประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมและผลงานเด่น
ของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชน บุคคลทัว่ไป และ
หน่วยงานภายนอก 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง 
ปูายชื่อโรงเรียน  
หน้าอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือสร้างปูายชื่อโรงเรียน
ใหม่ ทดแทนปูายเดิม ซึ่งมี
สภาพเก่าและค่อนข้าง
ช ารุด 
2.เพ่ือความสวยงามและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 

-สร้างปูายชื่อโรงเรียน
พ้ืนที ่4 ตารางเมตร   
-ตัวหนังสือสแตนเลสตัว
นูน           
-ปูด้วยกระเบื้องแกรนิต 

- 100,000 - 1 ปูาย - โรงเรียนมีปูายชื่อที่
สวยงามบุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

18 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าและพ้ืน
ด้านล่าง อาคาร 
เรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องน้ าที่สะอาด  
สวยงาม และปลอดภัย 
2.เพ่ือให้มีห้องน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 
3.เพ่ือใช้ท ากิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 3 
แห่ง และพ้ืนด้านล่าง
อาคารเรียน 4 
-ปูกระเบื้องใหม่ 
-เปลี่ยนโถส้วม 
-ปรับปรุงระบบน้ าใช้ 
-ปรับปรุงอ่างล้างหน้า 

- 700,000 - 3 แห่ง 1.มีห้องน้ าเพียง พอ
กับบุคลากร 
2.มีห้องน้ าที่สวยงาม 
สะอาดและปลอดภัย 
-มีสถานที่ใช้ท า
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุง 
ห้องผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

1.เพ่ือความเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุงห้องผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

- 470,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

20 โครงการก่อสร้าง 
ทางเชื่อม อาคาร 6,7 

1.เพ่ือมีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียนให้
นักเรียน 
 

-ก่อสร้างทางเชื่อม อาคาร 
6,7 

- 200,000 - 1 แห่ง 1.มีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร
เรียนให้นักเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

21 โครงการติดตั้งมิเตอร์
และวางท่อประปา 

1.เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้
ภายในโรงเรียน 

-ติดตั้งมิเตอร์และวางท่อ
ประปาภายในโรงเรียนทุก
อาคาร 
 
 
 
 

- 400,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมี
น้ าประปาใช้ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 ห้อง 
ขนาด 8 x 8  ม.  ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตู  
หน้าต่าง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู  
จ านวน  2  เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูา  
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง  
- เปลี่ยนกระดานด าเป็นไวท์
บอร์ด 
- ติดกระจก ปิดช่องอากาศ 

- 720,000 - 6 ห้อง 1.มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการติดตั้ง 
ม่านปรับแสง
ห้องเรียน อาคาร
เรียน 6 
 

1.เพ่ือปรับแสงสว่างให้
เหมาะสมกับห้องเรียน 
อาคาร 6 

-ติดตั้งม่านปรับแสง
ห้องเรียน อาคารเรียน 6 
จ านวน 9 ห้องเรียน 

- 270,000 - 9  ห้อง 1.ห้องเรียนมีแสง
สว่างที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

24 โครงการปรับปรุง 
ห้องวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงห้องเรียน
วิทยาศาสตร์จ านวน 2 
ห้องเรียน  
-ขนาด 8 x 10 ม. 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จ านวน 2 เครื่องและพัดลม
ดูดอากาศ 2 จุด 
-เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
 
 

- 100,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการปรับปรุง 
ห้องนาฏศิลป์  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 ห้องเรียน  
-ขนาด 8 x 10 ม. 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 2 เครื่อง และพัดลม 
ดูดอากาศ 2 จุด 
-เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
-ติดกระจกเงา 
-ปิดช่องแสง 
 

- 120,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนนาฏศิลป์ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

26 โครงการก่อสร้าง 
ซุ้มประตูโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

1.เพ่ือให้มีซุ้มประตู
โรงเรียน 

-ก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียน - 2,000,000 - 1 ซุ้ม 1.โรงเรียนมีซุ้ม
ประตู 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการจัดท า 
ปูายชื่อโรงเรียน 
และอาคารเรียน 

1.เพ่ือให้มีปูายชื่อโรงเรียน
ติดภายในโรงเรียนและ
ปูายชื่ออาคารเรียนที่
คงทนถาวร 

-มีปูายชื่อโรงเรียนติดภายใน
โรงเรียนที่เหน็ได้ชัดเจน 1 ปูาย 
-มีปูายชื่ออาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่คงทน ถาวร ทุก
อาคาร 

- 100,000 - 1 ปูาย 1.มีปูายชื่อโรงเรียนติด
ภายในโรงเรียนที่เห็น
ได้ชัดเจน 1 ปูาย 
-มีปูายชื่ออาคารเรียน 
อาคารประกอบที่
คงทนถาวรทุกอาคาร 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

28 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียนที่
สวยงามสะอาดและ
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงห้องเรียนระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 12 
ห้องเรียน 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
-ปิดช่องแสง 
 
 

- 1,200,000 - 12 
ห้องเรียน 

1.มีห้องเรียนที่
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน    
โรงเรียนเทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้มีห้องเรียน
เพียงพอ 
2.เพ่ือให้มีห้องเรียน
เฉพาะส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.เพ่ือให้มหีอ้งปฏิบัติ การ
ต่างๆส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  
ประกอบด้วย ห้องเรียน   
12 ห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการชีวะ 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
1 ห้อง   
- ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง 
- ห้องส านักงาน 1 ห้อง 
- ห้องประชุม 1 ห้อง 
 

- 25,000,000 - 1 หลัง 1.มีอาคารเรียน
ส าหรับนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
2.มีห้องเรียน ห้อง
พิเศษ เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการจัดซื้อที่ดิน 1.เพ่ือให้โรงเรียนมีพ้ืนที่
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.เพ่ือขยายพ้ืนที่รองรับ
การขยายตัวของโรงเรียน 
 

-จัดซื้อท่ีดิน จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 ไร่   

- 10,000,000 - ไม่น้อย
กว่า  5 

ไร่ 

1.โรงเรียนมีพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

-เทศบาลนครตรัง 

31 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ด้านทิศตะวันออก 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณ
โรงเรียน 
2.เพ่ือความสะดวกในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียนและทรัพย์สิน
ของราชการ 

ก่อสร้างรั้วทางด้านทิศ
ตะวันออก 
- รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาว 130 เมตร   
สูง 2.60 เมตร   

- 900,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีรั้วรอบ
ขอบชิดปูองกัน
อันตรายที่จะเกิดกับ
นักเรียน 
2.ปูองกันทรัพย์สินของ
โรงเรียนให้คงอยู่ 
3.โรงเรียนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาภายในบริเวณ
โรงเรียน  โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ 
2.เพ่ือรองรับอาคารใหม่ของ
โรงเรียนมีไฟฟูาอย่าง
พอเพียง 
3.เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในโรงเรียน และชุมชน 
 

-ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา
โดยรอบบริเวณโรงเรียน 
-โรงเรียนมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ 

- 150,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีแสงสว่าง
เพียงพอ 
2.มีไฟฟูาเพียงพอกับ
จ านวนอาคารที่เพ่ิมขึ้น 
3.ทรัพย์สินของโรงเรียน
มีความปลอดภัย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

33 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล 

1.เพ่ือปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลส าหรับการเรียน
การสอนและฝึกซ้อม
นักกีฬา 

-ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
ปรับพื้นดินปลูกหญ้า 

- 250,000 - 1 แห่ง 1.มีสนามฟุตบอล
ส าหรับการเรียนการ
สอนและฝึกซ้อมนักกีฬา
ที่เหมาะสม 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างแท่น
พระบูชา 

1.เพ่ือเป็นที่เคารพ
สักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของนักเรียน  
และบุคลากรทุกคน 

- ก่อสร้างแท่นพระบูชาประจ า
โรงเรียน จ านวน 1 หลัง แบบ 
คศล.  ขนาด 2.00 x 3.00 
เมตร พร้อมตกแต่งกนกลาย
ไทย 

- 250,000 - 1 แท่น 1.นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีจุดศูนย์รวม
ยึดเหนี่ยวจิตใจประจ า
โรงเรียน 
2.นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเห็นความ 
ส าคัญของศาสนา 
3.ปลูกฝังค่านิยมวิธีการ
ด าเนินชีวิตตามประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามของไทย 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมทางเท้า   

1.เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเท้า ระหว่างทางเดิน
เชื่อมอาคาร 

-ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า   - 800,000 - 1 แห่ง 1.มีหลังคาคลุมทางเท้า 
ระหว่างทางเดินเชื่อม
อาคารเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้นักเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

36 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนาม
บาสเกตบอล   

1.เพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนักเรียน 
2.เพ่ือใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์ในการท า
กิจกรรมต่างๆ 
3.เพ่ือให้สามารถใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ขณะฝนตก 

ก่อสร้างหลังคาสนาม
บาสเกตบอล จ านวน 1 ที่ 
- หลังคาโครงสร้างเหล็ก  
ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร สูง 8.00 เมตร   
- มีตาข่ายเหล็กล้อมรอบ สูง 
3.00 เมตร 

- 1,500,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีสนาม
บาสเกตบอลที่ได้
มาตรฐาน มีหลังคา
ก่อให้เกิดความสะดวก 
และปลอดภัยในการใช้
เป็นสนามส าหรับเล่น
และแข่งขันกีฬา 
2.เป็นสถานที่ให้บริการ
ชุมชนในการท า
กิจกรรมต่างๆ  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง 
ที่จอดรถ   

1.เพ่ือเป็นที่จอดรถของ
โรงเรียนและรถของ
บุคลากร 
2.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

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

- 800,000 - 1 แห่ง 1.มีที่จอดรถของ
โรงเรียนและของ
บุคลากรอย่างเพียงพอ 
2.มีที่จอดรถท่ีเป็น
ระเบียบ  สวยงาม 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

38 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ 
ลานเสาธง 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้มีพ้ืนที่
ส าหรับท ากิจกรรมหน้า
เสาธง 
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามร่มรื่นสวยงาม 
 

- ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณลานหน้า
เสาธง ประมาณ 1,000  ตาราง
เมตร ประกอบด้วย 
- ปูพื้นตัวหนอน 

- 800,000 - 1 แห่ง 1.นักเรียนได้มีพ้ืนที่
ส าหรับท ากิจกรรมหน้า
เสาธง 
2.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ 
ที่สวยงามร่มรื่น 
3.นักเรียนมีลาน 
อเนกประสงค์ส าหรับ 
ใช้ท ากิจกรรม 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนด้านทิศตะวันตก 
-จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ 
-ปูพื้นตัวหนอน 
 

- 800,000 - 1 แห่ง 1.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

40 โครงการจัดซื้อแผ่น
พ้ืนสนามฟุตซอล 

1.เพ่ือปรับปรุงสนามฟุต
ซอลส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนและฝึกซ้อม 
 

-ติดตั้งแผ่นพื้นสนามฟุตซอล 
1 สนาม 

- 1,200,000 - 1 แห่ง 1.มีการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอลส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
และฝึกซ้อม 
 
 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง 
ห้องน้ าห้องส้วม 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

1.เพ่ือปรับสภาพห้องน้ า   
ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ 
2.เพ่ือให้มีห้องน้ าที่สะอาด
สะดวกกับการใช้งาน 

ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม
จ านวน 7 ห้อง 
- เปลี่ยนสุขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ า 
- เปลี่ยนประตูห้องน้ าเป็น
ประตูอลูมิเนียม 
- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า กระจก
และอุปกรณ์ 
- ทาสีภายในภายนอก 
- ปรับปรุงระบบประปา  
ไฟฟูา 
- ซ่อมพ้ืนผิวกระเบื้อง 
 
 

250,000 - -  7  ห้อง  - โรงเรียนมีห้องน้ าที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สะดวกแก่การใช้งาน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อประปา
ภายใน โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

1.เพ่ือเปลี่ยนท่อประปาที่
ช ารุด 

ปรับปรุงระบบท่อประปา 
จ านวน 1 ระบบ 
- เดินท่อประปาจากถังเก็บ
น้ าบาดาลไปยังอาคารเรียน
ทั้ง 4 ห้อง และห้องน้ าห้อง
ส้วม 
- ซ่อมพ้ืนผิว 

400,000 - - 1 ระบบ ใช้สะดวกเพียงพอใน
การประกอบอาหาร
กลางวันและท าความ
สะอาดภายในโรงเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บา้นนาตาล่วง) 

43 โครงการก่อสร้าง
ทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน
กฤษณากับอาคาร
เรียนปาหนัน 

1.เพ่ือเป็นทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียนให้กับ
นักเรียน 

ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียนกฤษณากับ
อาคารเรียนปาหนัน  
กว้าง ประมาณ 4.5 เมตร 
ยาว ประมาณ 7.30 เมตร 
- หลังคาคลุม Metal   
Sheet 
 

- 250,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีทางเดิม
เชื่อมระหว่างอาคาร
เรียนให้นักเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนเป็น
ห้องพักครู  

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานของครู 

ปรับปรุงห้องพักครูอาคาร
กฤษณา จ านวน 1 ห้อง 
มีรายละเอียดดังนี้ 
- เปลี่ยนประตุเป็นบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 
- กั้นฝาห้องกระจก
อลูมิเนียมขนาดประมาณ 
กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 
6.5 เมตร 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 
BTU จ านวน 2 เครื่อง 
 
 
 

- 100,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องพักครูที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง
ห้องดนตรี 

1.เพ่ือใช้เป็นห้องซ้อม
ดนตรีซึ่งเก็บเสียงได้  
ไม่รบกวนการเรียนการ
สอนของห้องอ่ืน 
2.เพ่ือเป็นสถานที่เก็บ
เครื่องดนตรีที่เหมาะสม 
 

ปรับปรุงห้องฝึกซ้อมเรียน
ดนตรีจ านวน 1 ห้อง กว้าง
ประมาณ 11.50 เมตร ยาว
ประมาณ 23 เมตร หรือ
พ้ืนที่รวมประมาณ 264.50 
ตารางเมตร มีรายละเอียด
ดังนี้ 
- หน้าต่างเป็นกระจกบาน
เลื่อนซับเสียง 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่
น้อยกว่า 30,000 BTU 
จ านวน 2 เครื่อง 
 

- 350,000 -   1 ห้อง 1.มีห้องซ้อมเรียนดนตรี
ที่เหมาะสม 
2.มีสถานที่เก็บเครื่อง
ดนตรีได้อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุง 
ใต้อาคารเทพธาโร 
เป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์ 

1.เพ่ือปรับปรุงใต้อาคาร
เทพธาโรให้เป็นที่จัด
ส าหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงใต้อาคารเทพธาโร 
เป็นห้องประชุมอเนกประสงค ์
ขนาดกว้างประมาณ 9.50 ม. 
ยาว 44 ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 
410 ตร.ม. รายละเอียดดังนี้ 
- ก่ออิฐฝาฉาบเรียบพร้อม
ทาสีฝาผนัง 
- ประตูหน้าต่างกรอบ
อลูมิเนียมพร้อมกระจกสีชา 
- ติดตั้งฝูาเพดาน ระบบไฟฟูา
และเครื่องปรับอากาศและ
ติดตั้งเครื่องปรับขนาดไม่น้อย
กว่า 30,000 บีทียู  จ านวน  
6 เครื่อง 
 

1,300,000 - - 1 ห้อง 1.โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) มี
สถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการปรับปรุง 
ใต้อาคารเทพธาโร 
เป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์  (ต่อ) 

 -ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 
-ติดตั้งห้องส าหรับควบคุม
ระบบเครื่องเสียง จ านวน 1 
ห้อง 
-ติดตั้งเครื่องขยายเสียง 
พร้อมล าโพงส าหรับห้อง
ประชุม 1 ระบบ 
 

     -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

47 โครงการก่อสร้าง 
ยกพ้ืนซีเมนต์ทางเท้า 
ริมรั้วโรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรยีน 
ผู้ปกครอง มีทางเท้าท่ีเดิน
ได้สะดวก ปลอดภัย  
 

ก่อสร้างทางเท้ายกพ้ืน
ซีเมนต์ตลอดแนวรั้วด้านใน
โรงเรียน ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.5 ม. ยาว
ประมาณ 67.1 ม. หนา 10 
ซม. ผิวขัดหยาบ 
 

- 80,000 - 1 แห่ง 
 

1.โรงเรียนมีทางเท้า
เดินได้สะดวกปลอดภัย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

48 โครงการติดตั้ง 
ม่านกันแดด ประตู 
หน้าต่าง ห้องสมุด 

1.เพ่ือปูองกันแสงแดดที่
ส่องเข้ามาในห้องสมุด 
เป็นอุปสรรคในอ่าน
หนังสือ  
2.เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเข้าใช้ห้องสมุด 
 

ติดตั้งม่านกันแดดห้องสมุด 
จ านวน 1 แห่ง 
- ติดตั้งม่านหน้าต่างจ านวน 
24 บาน 
- ติดตั้งม่านประตูจ านวน  4 
บาน 

- 57,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีห้องสมุดที่
มีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การอ่านหนังสือ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

49 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาอาคารปาหนัน
เป็นสนามฟุตซอล 

1.เพ่ือเป็นสนามฟุตซอล
ส าหรับการเรียนการสอน
และฝึกซ้อมนักกีฬา 

ปรับปรุงลานกีฬาเป็นสนาม
ฟุตซอล มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
253 ตารางเมตร จ านวน 1 
แห่ง 
- มีประตูเหล็กยืด เข้า  ออก 
2 ประตู 
- มีตาข่ายไนลอนล้อม รอบ
สูงไม่น้อยกว่า  3 เมตร 
 

- 98,000 - 1  แห่ง 1.โรงเรียนมีสนามฟุต
ซอลที่ได้มาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
อาคาร 1 ผลิตภัณฑ์ 
1 โรงเรียน 

1.เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จ าหน่ายผลงานนักเรียน 

ก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 
หลัง ขนาดกว้าง 3.8 เมตร 
ยาว 10.5 เมตร สูง 3 เมตร  
- โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังคากระเบื้อง 
ประตูบานเปิดอลูมิเนียม 
และหน้าต่างบานเลื่อน 2 
ชุด กระจกรอบ ปูกระเบื้อง 
พร้อมติดตั้งไฟฟูา พัดลม  
 

- 600,000 
 

- 1  หลัง 1.มีอาคารสถานที่
ส าหรับจ าหน่ายผลงาน
ของนักเรียน  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

51 โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้าและ
แปรงฟันสแตนเลส 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่
ล้างหน้าแปรงฟันที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 
 

- ก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
และแปรงฟันสแตนเลส 
อย่างน้อยยาว 15 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
- เชื่อมต่อระบบท่อน้ า 
 

- 300,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน ที่ได้
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง 
ปูายชื่อโรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

1.เพ่ือสร้างปูายชื่อ
โรงเรียนใหม่แทนปูายเดิม 
ที่มีสภาพเก่าและช ารุด 
2.เพ่ือความสวยงาม
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 

สร้างปูายชื่อโรงเรียน พื้นที่
ประมาณ 45 ตารางเมตร 
- ตัวหนังสือตัวนูน 
- ปูกระเบื้องแกรนิต 

- 150,000 - 1 ปูาย 1.โรงเรียนมีปูายชื่อที่
สวยงาม มองเห็น
ชัดเจน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

53 โครงการติดตั้งกัน
สาดลานกีฬา
อาคารปาหนัน 

1.เพ่ือปูองกันน้ าฝนสาด
เข้ามาในลานกีฬา 

ติดตั้งกันสาดขนาดประมาณ
กว้าง 6 ม. ยาวประมาณ 16 
ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 396 
ตารางเมตร ริมรั้วด้านในกัน
สาด ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 
67.1 ม. 
 
 
 

- 250,000 - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีกันสาด
ปูองกันฝน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

54 โครงการซ่อมแซม
ประตูห้องเรียน
อาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

1.เพ่ือซ่อมแซมและเปลี่ยน
บานประตูเพ่ือทดแทน
บานประตูห้องเรียนที่
ช ารุด 
2.เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียนในการใช้
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนประตูห้องเรียน
จ านวน 28 บาน พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 2 อาคาร
เรียน 

- - 100,000 2 
อาคาร
เรียน 

1.นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ห้องเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

55 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
ให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนได้รับทราบ 
2.เพ่ือเสนอผลงานดีเด่น
ของนักเรียนต่อสาธารณะ
ชน 
 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 ปูาย  
ซุ้มปูายประชาสัมพันธ์ท า
ด้วยเสาโรมัน 2 เสา หลังคา
จั่วท าด้วยกระเบื้องซีแพค 
ปูายกว้าง 1.30 ม.  ยาว 
2.20 ม. ปูายระบุด้วย
กระดานชานอ้อยทั้ง 2 ด้าน 
และปิดท้ายด้วยฝูาก ามะหยี่ 
ปิดดัวยกระจ าบานเลื่อนทั้ง 
2 ด้าน ด้านละ 2 บาน ล็อค
ด้วยกุญแจล็อคประจ าทั้ง 2 
ข้าง พ้ืนด้านล่างปูด้วย
บล็อกซีเมนต์ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 2.5 เมตร 

- - 280,000 1 ปูาย 1.โรงเรียนมีปูาย
ประชาสัมพันธ์  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์  
 

1.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 
2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้
ปลอดภัย น่าอยู่และสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่เสา
ธงและขอบสนามฟุตบอล
ด้านทิศตะวันตกตลอดแนว 
จ านวน 1 จุด 
 

- 70,000 - 1 จุด 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
2.สถานศึกษามีสภาพ 
แวดล้อมปลอดภัย  
น่าอยู่ สวยงาม 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาส่อง
สว่างภายนอก
อาคาร 

1.เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการและลดความเสี่ยง 
2.เพ่ือมีระบบส่องสว่าง
ทั่วถึง 

โรงเรียนมีระบบไฟฟูาส่อง
สว่างจ านวน 4 จุด  
-ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่อง
สว่างจ านวน 4 จุด 
ประกอบด้วย เสาไฟฟูา
ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
และหลอดไฟความสว่าง 
ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
ระยะทาง 80 เมตร 
 
 
 
 
 
 

55,000 - - โรงเรียน 
มีระบบ
ไฟฟูา 

ส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน 
จ านวน  
4 จุด 

1.ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความปลอดภัย  
2.โรงเรียนมีแสงสว่าง
ทั่วถึง 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

58 โครงการติดตั้งม่าน
กั้นแสงห้อง ICT 
อาคารเรียนอนุบาล  
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

1.เพ่ือปูองกันแสงแดด 
ที่ส่องเข้ามาในห้องเรียนท า
ให้เป็นอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

จัดท าม่านปรับแสงห้อง ICT 
โดยติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง 
จ านวน 6 ช่อง และติดตั้ง
ผ้าม่านประตู จ านวน 3 บาน 
 
 

- 70,000 - 1 ห้อง 
 

1.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

59 โครงการก่อสร้าง 
อ่างล้างหน้า 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่
แปรงฟัน และล้างหน้าที่
สะอาดและท่ีถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 
 

จัดท าอ่างล้างหน้าสแตนเลส 
จ านวน 1 ที่ 

- 45,000 - 1 ที ่
 

1.นักเรียนมีสถานที่
แปรงฟัน และล้าง
หน้าที่สะอาดและที่ถูก
สุขลักษณะ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

60 โครงการติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

1.เพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
โครงเหล็กจ านวน 9 ปูาย  

- 54,000 - 9 ปูาย 1.มีปูายส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของโรงเรียน  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

61 โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมห้องสหกรณ์
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีห้อง
สหกรณ์ส าหรับให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
2.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความ 
ส าคัญและเข้าใจบทบาทของ
การจัดการสหกรณ์ 

ต่อเติมพ้ืนที่ว่างระหว่าง
อาคารเรียนอนุบาลและ
อาคารเรียนวิภัชจิตต์เป็น
ห้องสหกรณ์ของโรงเรียน  
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
จ านวน 1 ห้อง 
 

400,000 - - 1 ห้อง 1.โรงเรียนมีห้องสหกรณ์
ส าหรับให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
2.นักเรียนเห็นความ 
ส าคัญและเข้าใจบทบาท
ของการจัดการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้าง
ศาลาการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย 

1.เพ่ือให้มีศาลาส าหรับ
นักเรียนใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
2.เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 
 

สร้างศาลาการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย จ านวน 1 หลัง  

- 375,000 - 1 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 

1.โรงเรียนมีห้อง
สหกรณ์ส าหรับให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 
2.นักเรียนเห็น
ความส าคัญและเข้าใจ
บทบาทของการจัดการ
สหกรณ์ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

63 โครงการต่อเติม
ห้องอาคารอาเซียน 

1.เพ่ือต่อเติมห้องอาคาร
อาเซียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
และสามารถใช้งานได้ดี 
2.เพื่อให้ขนาดของห้อง
รองรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์อาเซียน 
 

ต่อเติมหลังคา ปรับปรุงฝูา
เพดานห้องอาเซียน จ านวน 
1 ห้อง  

- 280,000 - 1 ห้อง 
 
 
 
 

1.โรงเรียนมีห้องอาคาร
อาเซียนขนาดใหญ่ขึ้น
และสามารถใช้งานได้ดี 
2.มีห้องอาเซียนที่
สามารถรองรับการจัด
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
อาเซียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

64 โครงการซ่อมแซม
ฝูาเพดานแบบฉาบ
เรียบ ห้องธุรการ 
การเงิน และพัสดุ
โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

1.เพ่ือซ่อมแซมฝูาเพดาน
แบบฉาบเรียบที่ช ารุด 
2.เพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียนและบุคลากรใน
การใช้ห้องพิเศษ 
 
 

- ซ่อมแซมฝูาเพดานขนาดกว้าง 
42 ตร.ม.อาคารเรียนปฐมวัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,000 - - 42 ตร.ม. 1.โรงเรียนได้ซ่อมแซม
ฝูาเพดานแบบฉาบ
เรียบที่ช ารุด 
2.นักเรียนและ
บุคลากรมีความ
ปลอดภัยในการใช้ห้อง
พิเศษ 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 1 ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภยั 
2.เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียน 

- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
จากกระเบื้องลอนคู่ เป็น 
Metal Sheet  
- ซ่อมแซมห้องน้ า อาคาร
เรียน 1 
- ซ่อมแซมช่องระบาย
อากาศใต้ฝูาเพดานภายนอก
อาคาร 

- 872,000 - 1  หลัง 1.อาคารเรียน 1 อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

66 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 2  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภยั 
2.เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรียน 

- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
จากกระเบื้องลอนคู่ เป็น 
Metal Sheet  
- ซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร
เรียน 2 
 
 

- 729,000 - 1  หลัง 2.อาคารเรียน 2 อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย 

-ส านักการศกึษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้า - ออก ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือก่อสร้างประตู
ทางเข้า - ออก 
2.เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ของทรัพย์สินและสถานที่
ราชการ 

- ก่อสร้างประตูทางเข้าและ
ทางออกของโรงเรียนชนิด
ประตูสแตนเลสบานเลื่อน
และประตูบานเปิดพร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 
จ านวน 2 ประตู ตาม
รูปแบบที่เทศบาลนครตรัง
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

- 250,000 - 2 ประตู 1.มีประตูเข้า - ออก
จ านวน 2 ประตู 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าหลังอาคาร
เรียน 1 ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

1.เพ่ือรื้อห้องพิเศษและก่อ 
สร้างห้องน้ าใหม่จ านวน 1 
หลัง  
2.เพ่ือให้นักเรียนมีห้องน้ าห้อง
ส้วมที่เป็นมาตรฐานและ
เพียงพอกับนักเรียน 
 

- งานรื้อห้องน้ าเดิม 1 หลัง 
- งานก่อสร้างอาคารห้องน้ า  
จ านวน 1 หลัง 

- 661,000 - 1 หลัง 1.มีห้องน้ าห้องส้วมที่
เป็นมาตรฐานและ
เพียงพอกับนักเรียน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

69 โครงการก่อสร้าง
ศาลาผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือก่อสร้างศาลาให้
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
มีสถานที่รอรับนักเรียน 
พักผ่อน และท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

- ก่อสร้างศาลาผู้ปกครอง 
จ านวน 1 หลัง  

- 496,000 - 1 หลัง 1.ผู้ปกครองและชุมชน
มีสถานที่รอรับนักเรียน 
พักผ่อนและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

70 โครงการซ่อมแซม
หลังคาคลุมบันไดและ
กันสาดทางขึ้นอาคาร
เรียน 1  โรงเรียน
เทศบาล 5 
(วัดควนขัน)  
 

1.เพ่ือซ่อมแซมหลังคา
คลุมบันไดและกันสาดทาง
ขึ้นอาคารเรียน 1 ของ
โรงเรียน 

- ซ่อมแซมหลังคาพร้อม
โครงทางขึ้นอาคารเรียน 1 
- เปลี่ยนหลังคากันสาด
ด้านหลังอาคารเรียน เป็น  
Metal sheet 

120,000 - - 1 หลัง 1.มีหลังคาคลุมบันได
และกันสาดที่ปลอดภัย
สวยงาม 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

71 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ เป็นสถานที่ 
ฝึกซ้อมกีฬาและให้บริการ
ชุมชน 
 
 
 
 

- งานเทพ้ืนสนาม ค.ส.ล. 
หนา 0.10 ม. 
- งานกั้นรั้วตาข่ายเหล็กถัก 
โครงสร้างเหล็ก 

- 161,000 - 1 สนาม 1.มีสนามกีฬา
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 สนาม 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 



 

141 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

72 โครงการก่อสร้าง
ลานกิจกรรม
นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล 5          
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือก่อสร้างลาน
กิจกรรมส าหรับการ
จัดการเรียนรู้และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้บริการ
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างลานกิจกรรม  
ค.ส.ล. มีหลังคาคลุม 
ระหว่างอาคารเรียน 2   
กับอาคารเรียน 3 จ านวน  
1 หลัง 

- 2,332,000 - 1 แห่ง 1. มีลานกิจกรรม 
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้และท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

73 โครงการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
ห้องต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

1.เพ่ือติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้บริการบุคลากร 
นักเรียน  ชุมชน ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในห้อง  
ประกอบด้วย 
 - Switch 
-  ตู้ Rack 
- ตู้ Main ไฟพร้อมลูก 
Circit 
 - เต้ารับแลนแบบตัวเมีย  
 - เต้ารับไฟคู่ 
 - อุปกรณ์ในการติดตั้ง 
 - ค่าแรงในการติดตั้ง 
 - สาย UTP Cat5e indoor 
 
 

223,800 - - 1 ระบบ 1.ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.บุคลากร นักเรียน
ชุมชนมีอินเตอร์เน็ต  
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

74 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงและ
ไฟฟูาพาร์หน้าเวที 
อาคารเรียน 2  

1.เพ่ือปรับปรุงระบบ
เสียงและไฟฟูาพาร์หน้า
เวที อาคารเรียน 2 ใช้ใน
การจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 

ปรับปรุงระบบเสียงและไฟพาร์
หน้าเวที  อาคารเรียน 2  
ประกอบด้วย 
- ซ่อมเปลี่ยนล าโพงเสียงแหลม  
จ านวน 6 ตู้ 
- ไฟพาร์หน้าเวที จ านวน 8 จุด 
- ชุดควบคุมไฟพาร์ 1 ตัว 
- ขาสแตนเลสส าหรับยึดไฟพาร์
หน้าเวที จ านวน 2 ชุด 
- ค่าแรงพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 

67,000 - - 1 แห่ง 1.โรงเรียนมีพ้ืนที่ในการ
จัดการเรียนรู้และท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักเรียน 
2.โรงเรียนมีพ้ืนที่ในการ
ให้บริการนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนใน
การท ากิจกรรม 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาอาคาร
และบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 5           
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟูา
อาคารและบริเวณให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้
กระแสไฟฟูาของอุปกรณ์ 
2.เพ่ือปูองกันอันตรายที่
เกิดจากกระแสไฟฟูา 
 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาภายในอาคารและ 
บริเวณโรงเรียน ดังนี้ 
- ปรับปรุงสายเมนไฟฟูาเข้า
อาคาร  
- ติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์
MDB และตู้โหลดย่อย 
อาคารเรียน 1 อาคารเรียน 
2 และบริเวณโรงอาหาร 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูา
บริเวณด้านหน้าอาคารโรง
จอดรถและบริเวณโรงเรียน 
 
 

2,490,000 - - 1 ระบบ 1.ระบบไฟฟูาอาคาร
และบริเวณมี
ประสิทธิภาพในการใช้
กระแส ไฟฟูา 
2.สามารถปูองกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟูา 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

76 โครงการติดตั้งม่านบัง
แสงในห้องต่างๆ ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

1.เพ่ือติดตั้งม่านบังแสง
ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้พร้อม
ในการจัดการเรียนรู้และ
ให้บริการ 

ติดตั้งม่านบังแสงใน 
ห้องต่าง ๆ  

- 130,000 130,000 1  ชุด 1.ม่านบังแสงห้อง
พิเศษต่าง ๆ ให้
พร้อมในการจัดการ
เรียนรู้และให้บริการ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

77 โครงการติดตั้งล าโพง
ระบบเสียงตามสาย
ของโรงเรียนเทศบาล  
5 (วัดควนขัน) 

1.เพ่ือติดตั้งล าโพงระบบ
เสียงตามสายภายใน
โรงเรียน 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายให้นักเรียนและ
บุคลากรรับรู้ข่าวสาร
ได้มากข้ึน 
 
 
 

ติดตั้งล าโพงระบบเสียงตาม
สายพร้อมติดตั้งจ านวน 1 
ชุด   
 

- 50,000 - 1 ชุด 1.โรงเรียนมีล าโพง
ระบบเสียงตามสาย 
2.สามารถ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายให้นักเรียน
และบุคลากรรับรู้
ข่าวสารได้มากข้ึน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

78 โครงการติดตั้งชุด 
ระบบเสียง ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

1.เพ่ือติดตั้งชุดระบบเสียง 
ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
2.เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ใต้อาคารเรียน 
 

ติดตั้งชุดระบบเสียง  
จ านวน 2 ชุด 
 

- 400,000 - 2  ชุด 1.มีความปลอดภัยในการ
ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟูา 
2.เพ่ิมประสิทธิในการใช้
กระแสไฟฟูา 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าอาคาร
เรียน 3 ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน)  

1.เพ่ือก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
อาคารเรียน 3 ให้มีถนน
ส าหรับอ านวยความ
สะดวกนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
300  ตารางเมตร 

- 200,000 - 1  สาย 1.มีถนนส าหรับอ านวย
ความสะดวกนักเรียน
และผู้ปกครอง 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าอาคาร
เรียน 3 ของ
โรงเรียนเทศบาล 5        
(วัดควนขัน)  
 

1.เพื่อเป็นการปรับปรุง
พ้ืนดินให้เป็นพ้ืนคอนกรีต 
2.เพื่อความสะดวกในการ
ใช้สถานที่ 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อย 300 ตารางเมตร 

- 200,000 - 1 สาย 1.เพื่อเป็นการปรับปรุง
พ้ืนดินให้เป็นพ้ืน
คอนกรีต 
2.เพื่อความสะดวกใน
การใช้สถานที่ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

81 โครงการก่อสร้าง 
โรงอาหารส าหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1.เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับ
รับประทานอาหารของ
นักเรียนชั้นปฐมวัย 
 

- ก่อสร้างโรงอาหารส าหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
พร้อมปูกระเบื้อง 
- โต๊ะ และเก้าอ้ีส าหรับ
รับประทานอาหาร 
- กั้นรั้ว ความสูง 1 เมตร 
 

800,000 - - 1 แห่ง 1.นักเรียนระดับปฐมวัย
มีสถานที่ส าหรับ
รับประทานอาหารอย่าง
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

82 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน MEP 

1.เพ่ือให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
มีห้องเรียนทันสมัย 
2.เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิใน
การเรียนและปูองกันเสียง
รบกวนจากภายนอก 

ปรับปรุงห้องเรียน MEP
จ านวน 2 ห้องเรียน แต่ละห้อง 
ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจก
บานเลื่อน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 25,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝูาเพดาน และทาสี
ภายใน 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
 
 

- 700,000 - 2 ห้อง 1.มีห้องเรียนเพียง พอ
กับการขยายชั้นเรียน 
MEP 
2.มีห้องเรียนที่เหมาะ
กับการเรียนการสอน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนMEP (ต่อ) 

 - ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดตั้ง
ไฟนีออนตะแกรง จ านวน 6 
จุด 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 
- เปลี่ยนกระดานเป็นไวท์
บอร์ด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

83 โครงการปรับปรุง
ห้องสื่อการเรียน
การสอน 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
สามารถเก็บสื่อการเรียน
การสอนได้เป็นระบบ
สะดวกต่อการใช้งาน 
2.เพ่ือปรับปรุงห้องสื่อการ
เรียนการสอนให้อยู่ใน
สภาพที่ดีเหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอน 
จ านวน 1 ห้อง ประกอบ ด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจก
บานเลื่อน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 25,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝูาเพดาน และทาสี
ภายใน 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดตั้งไฟ
นีออนตะแกรง จ านวน 6 จุด 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 

350,000 - - 1 ห้อง 1.มีห้องสื่อการเรียน
การสอนที่มีสภาพ 
แวดล้อมต่อการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
2.ห้องสื่อมีความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นระเบียบ 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

84 โครงการปรับปรุง
ห้องประกันคุณภาพ 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
สามารถเก็บเอกสาร
หลักฐานทางวิชาการได้
เป็นระบบสะดวกต่อการ
ใช้งาน 
2.เพ่ือปรับปรุงห้องประกัน
คุณภาพให้อยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมกับการเก็บ
เอกสารหลักฐานทาง
วิชาการต่างๆ  ได้
เรียบร้อย 
 
 
 

ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจก
บานเลื่อน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 25,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝูาเพดาน และทาสี
ภายใน 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดตั้งไฟ
นีออนตะแกรง จ านวน 6 จุด 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 

- 350,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องสื่อการเรียน
การสอนที่มี
สภาพแวดล้อมต่อการ
เรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
2.ห้องสื่อมีความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นระเบียบ 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุง
ห้องทะเบียนและ
ห้องวัดผล 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
สามารถเก็บเอกสาร
หลักฐานการเรียนต่างๆได้
เป็นระบบสะดวกต่อการ
ใช้งาน 
2.เพ่ือปรับปรุงห้อง
ทะเบียนและวัดผลให้อยู่
ในสภาพทีด่ีเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงห้องทะเบียนและวัดผล 
จ านวน 2 ห้อง ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- เปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจก
บานเลื่อน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 25,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งฝูาเพดาน และทาสี
ภายใน 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดตั้งไฟ
นีออนตะแกรง จ านวน 6 จุด 
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิง 

- 700,000 - 2 ห้อง 1.มีห้องทะเบียนและ
ห้องวัดผลที่มี
สภาพแวดล้อมต่อการ
เก็บหลักฐานเอกสาร
ต่างๆได้อย่างเรียบร้อย
เหมาะสม 
2.ห้องทะเบียนและ
ห้องวัดผลมีความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นระเบียบ 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

86 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม 
พรหมวิหาร 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
สามารถใช้เป็นห้องประชุม
กิจกรรมต่างๆได้ 
2.เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงห้องประชุมพรหม
วิหาร จ านวน 1 ห้อง 
ประกอบด้วย 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 36,000 
บีทียู จ านวน 6 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ทาสีภายใน 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดตั้งไฟ
นีออนตะแกรง จ านวน 6 จุด 
- ประตูเลื่อนพีวีซี แบบเลื่อน
พับได้ จ านวน 2 บาน 
 
 

- 350,000 - 1 ห้อง 1.มีห้องประชุมที่มี
สภาพแวดล้อมต่อการ
ปฏิบัติงานต่างๆได้
อย่างเรียบร้อย
เหมาะสม 
2.ห้องทะเบียนวัดผลมี
ความมั่นคงปลอดภัย
เป็นระเบียบ 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

87 โครงการปรับปรุง
ห้องเวรยามของ
พนักงานครู 

1.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นสัดส่วน 
สามารถใช้เป็นห้องอยู่เวร
ยามได้ 
2.เพ่ือปรับปรุงห้องเวรยาม
สภาพที่ดีเหมาะสมและ
ปลอดภัยในปฏิบัติหน้าที่ 
 

ปรับปรุงห้องเวรยาม จ านวน 
1 ห้อง ประกอบด้วย 
- เปลี่ยนหน้าต่าง -ประตูเป็น
กระจกบานเลื่อน 
- ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- ติดตั้งฝูาเพดานพร้อมทาสี
ภายใน 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่น้อยน้อยกว่า 25,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
- ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 2 จุด 
- ติดตั้งม่านปรับแสง 
-  ปรับปรุงระบบไฟฟูาติดต้ัง
ไฟนีออนตะแกรง จ านวน  
6 จุด 

- 200,000 - 1 ห้อง 1.ห้องเวรยามมีสภาพ 
แวดล้อมที่ดีเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 
2.ห้องเวรยามมีความ
มั่นคงปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 – 6  

1.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมกับกายภาพ
ของผู้เรียน 
2.เพ่ือให้โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) ได้มีห้องเรียน
พร้อมอุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน ห้องประชุม 
และโรงอาหารอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.  
4 ชั้น ส าหรับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ขนาด กว้าง 10.80 
เมตร ยาว 85 เมตร เหลือ
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร จ านวน 1 
หลัง ตามรูปแบบที่เทศบาล
นครตรังก าหนด 

- 40,000,000 - 1 หลัง 1.นักเรียนมีห้องเรียน 
ห้องประชุม โรงอาหาร
และอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนอนุบาล 
ส าหรับนักเรียนชั้น
ปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

1.เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน
อนุบาลส าหรับนักเรียนชั้น
ปฐมวัย 

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 
แบบแปลน มาตรฐาน สน.ศท. 
อนุบาล 8 ขนาด 22 x 36 
เมตร ส าหรับนักเรียนชั้น
ปฐมวัยจ านวน 1 อาคาร 

10,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1 อาคาร 1.โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) มี
อาคารเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย
จ านวน 1 อาคาร 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

90 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์
ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 

1.เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ส าหรับนักเรียน 

ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ 
แบบแปลน มาตรฐาน สน.ศท. 
ชั้นลอย ขนาด 20 x 45 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

15,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1 หลัง 1.โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) มี
อาคารอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 



 

157 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาที่ฝึกซ้อม
กีฬาบาสเกตบอล 
ตะกร้อและ
วอลเลย์บอล 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1.นักเรียนมีสถานที่และ
อุปกรณ์ในการเรียนกีฬา
บาสเกตบอล ตะกร้อ และ
วอลเล่ย์บอล 
2.นักเรียนและชุมชนมี
สถานที่และอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล 
ตะกร้อและวอลเล่ย์บอล 
3.โรงเรียนมีสถานที่อ านวย
ความสะดวกในการ
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

-ต่อเติมหลังคาข้างโรงพล
ศึกษา 1 เนื้อท่ีกว้าง 24 เมตร 
ยาว 46 เมตร สูง 10 เมตร 
พร้อมเทพ้ืนตอนกรีตและปรับ
สนามบาสเกตบอล ภายในมี
เส้นสนามตะกร้อ 2 สนาม 
และสนามวอลเล่ย์บอล 2 
สนาม 
-ติดตั้งระบบไฟ พร้อมชุดไฟ
แสงจันทร์ 400 วัตต์ จ านวน 
26 ตัว และอุปกรณ์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องครบชุด 

- 15,000,000 - 1 แห่ง 1.ครูและนักเรียนมี
สถานที่และอุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอนกีฬา 
บาสเกตบอล ตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล 
2.นักเรียนและชุมชน 
มีสถานที่และอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
ตะกร้อ และวอลเลย์บอล 
ห่างไกลยาเสพติด และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

92 โครงการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

1.เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์
บริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ 
 

-จัดสวนหย่อมและปลูกไม้
ประดับ 
-ลาดพื้นถนนด้วยคอนกรีต 
จ านวน 1 ที่ ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 10 เมตร 

- 370,000 - 4 ที ่
 

1 ที ่

1.นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายท่ีดีขึ้น 
2.นักเรียนมีเครื่องเล่น
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

93 โครงการจัดท าที่แปรง
ฟันนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

1.เพ่ือใช้เป็นที่แปรงฟัน
ของนักเรียน 

-จัดท าที่แปรงฟัน จ านวน 3 ที่
ท าด้วยสแตนเลส ตามรูปแบบ
ที่เทศบาลนครตรังก าหนด 
 
 
 
 
 
 

400,000 - - 3 ที ่ 1.นักเรียนมีที่แปรงฟัน
อย่างเพียงพอ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

94 โครงการติดตั้ง
ระบบเคเบิ้ลทีวี 

1.เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียน 

ติดต้ังจานดาวเทียม และ
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม 
 

280,000 - - 10 จุด 1.นักเรียนใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

95 โครงการติดตั้ง
บอร์ดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระ 
 

-ติดตั้งบอร์ด ขอบอลูมิเนียม
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.5
เมตร ยายาว ไม่น้อยกว่า 2.5 
เมตร 

- - 90,000 9 ที ่ 1.โรงเรียนมีบอร์ด
จัดแห่งเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระ 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้าง 
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ระหว่างอาคาร
อเนกประสงค์ 
กับอาคารเรียน C 

1.เพ่ือการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรม
การเรียนสอน 
2.เพ่ือเก็บวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

- ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุ 
ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 6.00 
เมตร ระหว่างอาคาร
อเนกประสงค์กับ 
อาคารเรียน c 

480,000 - - 1 ห้อง 1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
ตรังมีการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการเรียน
สอน 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

97 โครงการปรับปรุงห้อง
โภชนาการ 
 

1.เพ่ือปรับปรุงห้อง
โภชนาการให้ถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสมกับเด็ก 

- ปรับปรุงห้องโภชนาการให้
ถูกสุขลักษณะ และเหมาะสม
กับเด็ก 

150,000 150,000 200,000 1 ห้อง 1.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดควนวิเศษมี
ห้องโภชนาการที่
ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมกับเด็ก 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-ศพด.วัดควนวิเศษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

98 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
งานของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

-เพ่ือให้สถานศึกษามี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 16 จุด 

400,000 
 

- - 16 จุด 
 
 
 

-สถานศึกษามี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
มีคุณภาพเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 

   2) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 160 ชุด 

320,000 
 

- - 160 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   3) โต๊ะและเก้าอ้ีสแตนเลส
ส าหรับรับประทานอาหาร 45 
ชุด 

900,000 - - 45 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
งานของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
(ต่อ) 

 4) เก้าอ้ี แบบเบาะหลัง PVC 
จ านวน 150 ตัว 

127,500 - - 150 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   5) เครื่องแต่งกายชุด 
วงโยธวาทิต 50 ชุด 

250,000 - - 50 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   6) ตู้ล าโพงขยายเสียงพร้อม
ไมโครโฟนชนิดไร้สาย 2 ชุด 

19,500 - - 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
(ต่อ) 

 7) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED 
TV) ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 3 
เครื่อง 

138,000 - - 3 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   8) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 
10 ตู้ 

55,000 - - 10 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   9) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 5 
ชุด 
 
 

80,000 - - 5 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 10) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จ านวน 5 เครื่อง 

16,000 - - 5 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   11) โต๊ะเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 ชุด 

15,000 - - 5 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 2 
เครื่อง 
 

140,000 - - 2 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

เพ่ือใช้ส าหรับห้องเรียน
อาเซียน 

13) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
ไม่ต่ ากว่า 36,000 BTU จ านวน 
2 เครื่อง 
 

- 90,000 - 2 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   14) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 
คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ 
 

- 66,000 - 1 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

  เพ่ือใช้ส าหรับการเรียน
การสอน 

15) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 25 ชุด 

- - 400,000 25 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   16) เก้าอ้ีพลาสติกห้องประชุม 
จ านวน 500 ตัว 
 

125,000 - - 500 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 17) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 240 ชุด  
 

540,000 - - 240 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   18) จักรอุตสาหกรรม แบบ
เย็บผ้า จ านวน 5 คัน 
 

- 100,000 - 5 คัน  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
 

   19) ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 
จ านวน 2 ตู้ 
 
 
 
 
 

11,000 - - 2 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด 

 20) โต๊ะส านักงาน จ านวน 10 
ชุด 
 

30,000 - - 10 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 

 เทศบาลนครตรัง (ต่อ)  21) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 160 ชุด  

320,000 
 

- - 160 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   22) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 
120 ชุด  

192,000 
 

- - 120 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   23) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน 160 ชุด  

272,000 
 

- - 160 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   24) โต๊ะเหล็ก พ้ืนผิว หน้าโต๊ะ
เป็นกระจก และเก้าอ้ีจ านวน 
25 ชุด  

112,500 
 

- - 25 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 25) เครื่องดนตรีไทยประจ าวง
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
-จะเข้ จ านวน 2 ตัว 
-ซอด้วง จ านวน 2 ตัว 
-ซออู้ จ านวน 2 ตัว 
-โทน-ร ามะนา จ านวน 1ตัว 
-โหม่งพร้อมขาตั้ง จ านวน 1 ตวั 

100,000 
 

- - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   26) กระดาน Active Board 
ไม่น้อยกว่า ขนาด 95 นิ้ว 
จ านวน 2 กระดาน พร้อม
อุปกรณ์ 

560,000 
 

- - 2 
กระดาน 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

  เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอน 

27) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 40 ชุด 

- 640,000 - 40 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 28) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จ านวน 40 เครื่อง 

- 128,000 - 40 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   29) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 8 ชุด 

128,000 - - 8 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   30) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จ านวน 8 เครื่อง 

25,600 - - 8 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   31) โต๊ะเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 ชุด 

24,000 - - 8 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 32) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาท)ี จ านวน 8 เครื่อง 
 

26,400 - - 8 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   33) เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 8 เครื่อง 

76,800 - - 8 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   34) โต๊ะเทเบิลเทนนิสจ านวน 
10 ตัว 

100,000 
 

- - 10 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   35) เสาและยางปูพื้นสนาม
แบดมินตัน จ านวน 2 ชุด 

500,000 
 

- - 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 36) เครื่องล้างจานอัตโนมัติ
จ านวน 1 เครื่อง 

250,000 
 

- - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   37) ตู้เหล็ก จ านวน 6 ตู้ 60,000 
 

- - 6 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

  เพ่ือใช้ประจ า
ห้องเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

38) เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง 
 

176,000 - - 8 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

   39) จอรับภาพ ชนิดแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
จ านวน  8 จอ 

79,200 - - 8 จอ  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 40) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
จ านวน 8 เครื่อง   

192,000 - - 8 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   41) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง  จ านวน 16 จุด 

400,000 
 

- - 16  จุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   42) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
 
 
 
 
 

1,294,000 
 
 

- 
 

- 
 

1 คัน 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 43) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน 

- 787,000 
 

- 1 คัน  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   44) ระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 
พร้อมติดตั้ง 

- 300,000 
 

- 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   45) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จ านวน 72 เครื่อง 

- - 1,152,000 
 

72 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   46) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 
20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 
เครื่อง 

100,000 
 

- - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 47) เครื่องเรียงเอกสารพร้อม
ชุดเย็บ จ านวน 1 เครื่อง 

250,000 
 

- - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   48) เครื่องเคลือบเอกสาร 
จ านวน 2 เครื่อง 

6,000 
 

- - 2 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
 

   49) เครื่องท าน้ าเย็น 5 หัวก๊อก 
พร้อมระบบฆ่าเชื้อ ประกอบ 
ด้วย 
-เครื่องท าน้ าเย็น 5 หัวก๊อก 
จ านวน 4 เครื่อง 
-เครื่องกรองน้ าและมีระบบฆ่า
เชื้อ จ านวน 1 เครื่อง 
 

200,000 
 

- - 5 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 50) โปรแกรมระบบข้อมูล
สารสนเทศ ประกอบด้วย 
- ติดตั้งโปรแกรมระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
- จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
- จัดท าเอกสารและหลักฐาน
งานวิชาการ  
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1 ระบบ  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร์) 

   51) เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ขาว-ด า ความเร็ว 10 
แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง     
 

50,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   52) โต๊ะเก้าอ้ีท างานส าหรับ
ครู จ านวน 10 ชุด  
 

85,000 - - 10 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 53) พัดลมเพดานแบบโคจร
ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 นิ้ว 
พร้อมค่าติดตั้ง จ านวน 50 ชุด  
 

150,000 - - 50 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   54) เครื่องท าน้ าเย็นสแตนเลส 
10 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรอง
น้ าเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ 
จ านวน 2 ชุด 

200,000 - - 2   ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   55) เครื่องซักผ้าระบบ
อัตโนมัติ ขนาด 16 กิโลกรัม 
จ านวน 1 เครื่อง 

19,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   56) กลองชุดครบชุดๆละ 5 ใบ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 

15,000 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 57) กีตาร์โปร่ง จ านวน 15 
ตัว 

52,500 - - 15 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   58) โทรทัศน์แอลอีดี (LED 
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ ขนาด 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 55 
นิ้ว จ านวน 6 เครื่อง  
 

276,000 - - 6 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   59) เครื่องขยายเสียง
กลางแจ้งพร้อมตู้ล าโพง
มิกซ์เซอร์ และเครื่องปรับแต่ง
สัญญาณเสียง จ านวน 1 ชุด  
 

280,000 
 

- - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 60) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 16 จุด 

400,000 - - 16 จุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   61) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน   
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
จ านวน 5 ชุด 
 

85,000 - - 5 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   62) เครื่องส ารองไฟฟูา  
ขนาด 1 KVA  จ านวน 5  
เครื่อง 
 
 
 

30,000 - - 5 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 63) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว
ด า ความเร็ว (20 หน้า /นาที) 
จ านวน  3  เครื่อง 
 

27,000 - - 3 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   64) เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน
จ านวน  1 เครื่อง 
 

18,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   65) โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 ชดุ 

- 38,000 - 2  ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 66) โต๊ะอเนกประสงค์หน้า 
โฟเมก้า โครงขาเหล็กชุบ
โครเมียม จ านวน 20 ตัว 

- 50,000 - 20 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   67) ระบบสัญญาณเสียง 
บอกเวลาเรียน จ านวน 1 
ระบบ 
 

- 35,000 - 1 ระบบ  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 

   68) เครื่องเสียงล้อลากชนิด
พกพา จ านวน  2  ชุด 
 
 
 
 

- - 50,000 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 69) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 16 จุด 
 

400,000 - - 16 จุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

   70) ตู้แสดงผลงาน 5 ช่อง 
จ านวน 1 ชุด  
 
 

170,000 
 

- -    1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

   71) ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 
ตู้  
 

29,800 - - 4 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   72) ชั้นวางหนังสือ จ านวน 5 
ชุด  

24,500 - - 5 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 73) เครื่องขยายเสียงล้อลาก
พกพา จ านวน 8 ชุด 
 

91,600 - -   8 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   74) โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 17 ชุด 

360,000 - - 17 ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   75) เครื่องนอนส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย 80 ชุด 

62,000 - - 80 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

   76) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก จ านวน 12 
ตู้ 
 

96,000 - - 12 ตู ้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 77) ตู้จัดเก็บเครื่องประดับ
นาฏศิลป์ จ านวน 6 ช่อง 
 
 

142,000 - - 6 ช่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

   78) ตู้จัดเก็บเอกสารห้องสภา
นักเรียน จ านวน 3 ช่อง 
 

106,000 - - 3 ช่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   79) ตู้เหล็กเก็บวัสดุบานเลื่อน
กระจก จ านวน 6 ตู้  

54,000 - - 6 ตู้ 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 80) ชั้นวางโครงเหล็กห้องพัสดุ 
3 ชั้น จ านวน 1 ชิ้น 
 

58,000 - - 1 ชิ้น  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 

   81) โต๊ะและเก้าอ้ีจัด
ประสบการณ์ส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย จ านวน 20 ชุด  
 

115,500 - - 20 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

   82) อุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ 
- คอร์ทยางมาตรฐาน จ านวน 
1 ชุด 
- ชุดเสาเซปักตะกร้อมาตรฐาน
พร้อมเก้าอ้ีกรรมการและผู้ช่วย 
จ านวน 2 ชุด 
- ตาข่ายเซปักตะกร้อ
มาตรฐาน จ านวน 2 ชุด 

840,000 - - 1 สนาม  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

-เพ่ือน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
และมีคุณภาพดีมาใช้
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

83) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) 
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  
ณ อาคารเรียนวิภัชจิตต์ 
ชั้น 4 จ านวน  2 จุด 
ชั้น 3 จ านวน  2 จุด 
ชั้น 2 จ านวน  1 จุด 
ชั้น 1 จ านวน  2 จุด 
อาคารเรียน 1 จ านวน 1 จุด และ
อาคารอนุบาล จ านวน 2 จุด
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ไร้สาย (wireless) LINKSYS 
จ านวน 16 ตัวอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ  (Switch ) 24 Ports 
Gigabit10/100/1000 จ านวน  
2 ตัว 

93,000 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

- - 1 ระบบ -โรงเรียนมี
นวัตกรรมสื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 



 

186 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 84) เครื่องแต่งกายวงดุริยางค์ 
จ านวน 34 ชุด 
 

150,000 
 

- -   34  ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   85) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
 

12,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   86) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) จ านวน 4 
เครื่อง  
 

17,200 - - 4 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   87) เครื่องตัดสติกเกอร์  
จ านวน 1 เครื่อง  

55,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 



 

187 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 88) ตู้เอกสาร 15 ลิ้น จ านวน 
2 ตู้ 

15,000 - - 2 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   89) ตู้บานเลื่อนกระจก 
จ านวน 12 ตู้ 

50,400 - - 12 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   90) ตู้รวม 6 ลิ้นชัก จ านวน 6 
ตู้  

30,000 - - 6 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   91) โต๊ะอเนกประสงค์หน้า 
โฟเมก้า โครงขาเหล็ก พับได้
จ านวน 40 ตัว  
 
 

95,000 - - 40  ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 92) ชุดเครื่องเล่นสนาม 
ประกอบด้วย 
- เครื่องบริหารต้นขาและเข่า  
- AIR WALKER 
- SIT  UP 
- AIR SWING 
- เครื่องออกก าลังกายแขน
ใหญ่แบบถ่างหุบ  
- BIG SHOULDER WHEEL  
( เครื่องบริหารหัวไหล่ ) 
- เครื่องดึงไหล่ออกก าลังกาย
แขน 
- TRIPLE TWISTER 
-  เครื่องยกหัวเข่า 
- AIR  SKI 

552,050 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 - เครื่องยกน้ าหนักแบบนอน  
(WEIGHT LIFT ITEM 1) 
- เครื่องยืดหัวเข่าและยืดหลัง
ลดหน้าท้อง 
- DOUBLE CHEST PRESS 
- เครื่องนวดหลังออกก าลัง
กาย 
- LEG PERESS เครื่องอบริ
หารหัวเข่า 
- จักรยานถีบ 
- ปีนปุายเชือกใหญ่ 
- KIDDY PLANET 
- ม้ากระดก 6 ที่นั่ง 
- ม้าหมุนอานม้า 
- ค่าท าปื้นปูนพร้อมติดตั้ง 

     -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 93) โต๊ะเก้าอ้ีหินขัด จ านวน 
10 ชุด  
 

80,000 - - 10 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   94) ชุดปั้มน้ าแรงดันแบบ 
ไดอะเฟรม จ านวน 1 ชุด 

38,000 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   95) เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 
4 ขั้นตอนพร้อมตู้ท าน้ าเย็น  
ขนาด 6 หัวก๊อก จ านวน 4 ชุด 
 

214,800 - - 4 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   96) โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับ
รับประทานอาหาร จ านวน 35 
ชุด 
 

700,000 - - 35 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 97) รถเข็นแบบเหล็ก จ านวน 
2 คัน 

24,000 - - 2 คัน  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   98) เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง  

147,600 - - 4 เครื่อง 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   99) เครื่องฉายภาพ สามมิติ  
จ านวน 4 เครื่อง  

67,600 - - 4 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   100) ไมโครโฟนคู่ไร้สาย  
จ านวน 2 ชุด 
 
 

50,000 - - 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 101) โทรโข่ง  จ านวน 4 ตัว 12,000 - - 4 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   102) เครือ่งตัดแต่งกิ่งไม้ แบบ
ไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 
 

18,500 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   103) เบาะยิมนาสติก 
อัดฟองน้ า หุ้มหนัง จ านวน  
10 ชุด 

68,000 - - 10 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   104) เสาประตูฟุตซอล  
จ านวน 1 ชุด 

36,000 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 105) เสาอเนกประสงค์
วอลเลย์บอล  มีล้อเลื่อนได้ 
จ านวน 1 ชุด 

36,000 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   106) ชั้นวางรองเท้า   
ท าด้วยเหล็กแบบ 3 ชั้น  
จ านวน 12 ชุด  
 

42,000 - - 12 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   107) โต๊ะเหล็กพ้ืนผิวหน้าโต๊ะ
เป็นกระจกและเก้าอ้ี  จ านวน 
18 ชุด  
 
 
 

90,000 - - 18 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 108) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  
จ านวน 120 ชุด 
 

204,000 - - 120 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   109) ตู้ไม้ 2 ชั้น แยกชิ้น
ตอนล่างเป็นตู้ไม้ทึบส าหรับ
เก็บเอกสารประจ าห้องเรียน 
เป็นตู้ไม้ 2 ชั้น จ านวน 24 ตู้ 
 

432,000 
 

- - 24 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   110) ปูายนิเทศพร้อมติดตั้ง  
จ านวน 12 ปูาย 

72,000 
 

- - 12 ปูาย  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
 

   111) บันไดอลูมิเนียม แบบ 6 
ขั้น จ านวน 1 อันและแบบ 11 
ขั้นจ านวน 1 อัน 

4,500 
 

- - 2 อัน  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 112) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 16 จุด 

 

400,000 - - 16  ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

  1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(wifi)  ส าหรับใช้
สืบค้นข้อมูลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

113) ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(wifi) และอุปกรณพ์ร้อมติดตั้ง  
จ านวน 6 จุด ประกอบด้วย 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Wireless) 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch) 

200,000 - - 1 ระบบ 1.โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
ส าหรับสืบค้นข้อมูล
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   114) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งตาม
แบบรายการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

600,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1 ห้อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 115) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาพร้อมติดตั้งตาม
แบบรายการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
 

500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1 ห้อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   116) ครุภัณฑ์ห้อง
วิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้งตาม
แบบรายการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
 

1,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1 ห้อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 

   117) ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศน
ศึกษาพร้อมติดตั้งตามแบบ
รายการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

400,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

- - 1  ห้อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนฃัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 118) โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ท างาน 
ส าหรับพนักงานครู จ านวน  
10 ชุด  

85,000 
 
 

- - 10 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   119) กระดานอัจฉริยะ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ 
จ านวน 4 ชุด 

800,000 
 
 

- - 4 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   120) ระบบสัญญาณเสียง
บอกเวลาของนักเรียน จ านวน 
1 ระบบ 

60,000 - - 1 ระบบ  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   121) กล้องวีดีโอ จ านวน 1 
ชุด  
 
 

85,000 - - 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

 



 

198 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 122) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนรับประทานอาหาร    
จ านวน 50 ชุด  

1,000,000 
 
 

- - 50 ชุด 
 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   123) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 6 ชุด 

96,000 - - 6 ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   124) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA จ านวน 6 เครื่อง 
 

19,200 - - 6 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   125) โต๊ะเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 6 ชุด 
 

18,000 - - 6 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 



 

199 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 126) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่อง 
 

15,800 - - 2 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   127) โทรทัศน์ แอล อีดี (LED 
TV) ขนาดไม่ต่ ากว่า 42 นิ้ว 
พร้อมขายึด และเครื่องเล่น 
DVD พร้อมลูกกรงเหล็ก และ
รวมค่าติดตั้ง จ านวน 4 ชุด  

160,000 - - 4 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   128) เครื่องบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล จ านวน 2 เครื่อง 
 

10,000 
 

- - 2 เครื่อง 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   129) เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 4 เครื่อง 

140,000 - - 4 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 



 

200 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 130) รถยนต์กระบะ 4 ประตู 
จ านวน 1 คัน 

800,000 - 
 

 

- 
 
 

1 คัน  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

  -เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบการปูองกันภัย
ด้วยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

131) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 72 ชุด  
 

1,800,000 - - 72 ตัว -โรงเรียนมีระบบ
การปูองกันภัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)  

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

  -เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(WIFI) ส าหรับใช้
สืบค้นข้อมูลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

132) ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(wifi) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 30 จุด ประกอบด้วย 
-  อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Wireless) 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Swith) 

279,000 - - 1 ระบบ -โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
(WIFI) ส าหรับใช้
สืบค้นข้อมูลและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 



 

201 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
งานของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 133) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง  จ านวน 16 จุด 

400,000 
 

- - 16 จุด 
 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   134) ชุดนาฏศิลป์ 16 ชุด 
 
 

- 
 

60,000 
 

- 
 

16 ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   135) โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส 
จ านวน 4 ชุด 
 

- 
 

- 
 

64,000 
 

4 ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   136) โต๊ะและเก้าอ้ีปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 
ตัวและเก้าอ้ีกลม 6 ตัว 
 

58,000 
 

 

- - 6 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 



 

202 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 137) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
รับประทานอาหาร จ านวน 25 
ชุด 

500,000 
 

- - 25 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
 

   138) โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย จ านวน 60 ชุด 
 

90,000 
 

- - 60 ชุด 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
 

   139) กล้องถ่ายภาพนิ่งและ
เคลื่อนไหว ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 ตัว 
 

50,000 
 

 

- - 1 ตัว 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 140) ชุดโซฟารับแขก จ านวน 
1 ชุด 

- - 40,000 1 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

   141) ตู้เหล็กเก็บเอกสารงาน
ธุรการ 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  
 

5,500 - - 1 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   142) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้  
 

11,000 - - 2 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 143) ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน
กระจกใส จ านวน 3 ตู้ 

19,500 - - 3 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
 

   144) ตู้เก็บอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 ตู้ 
 

54,000 - - 2 ตู้  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 145) โซฟาชุดรับแขก จ านวน 
2 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย 
- เก้าอ้ียาวโครงไม้หุ้มเบาะ 
จ านวน 1 ตัว 
- เก้าอ้ีสั้นโครงไม้หุ้มเบาะ 
จ านวน 2 ตัว 
- โต๊ะกลาง โครงไม้  
จ านวน 1 ตัว  
 
 
 
 
 
 
 

80,000 - - 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 146) โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน
ส าหรับผู้บริหาร มี 2 ลิ้นชัก มี
แผ่นรองเขียน เก้าอ้ีมลี้อเลื่อน 
จ านวน 2 ชุด  

26,000 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 

2 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันทีเ่ป็น
จริง) 

   147) โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
ส าหรับครู มีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง 
ข้างละ 3 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน  6 ชุด 
 
 
 
 

48,000 48,000 48,000 6 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 148) เก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิง 
จ านวน 500 ตัว  

 125,000  - - 500 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   149) เก้าอ้ีขาเหล็กชุบ
โครเมยีมมีพนักพิง พื้นบุ
ฟองน้ า หุ้มหนัง PVC จ านวน 
100 ตัว  

90,000 - - 100 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   150) โต๊ะอเนกประสงค ์   
หน้าโฟเมก้า โครงขาเหล็กพับ
ได้ ชุบโครเมียม  จ านวน 40  
ตัว 

100,000 - - 40 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 
 

151) โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน
อนุบาล ผลิตจากไม้ยางพารา 
จ านวน 400 ชุด  
 

600,000 - - 400 ชุด 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   152) โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน
ประถม มีมอก. ผลิตจากไม้
ยางพารา จ านวน 420 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 

672,000 - - 420 ชุด 
 

 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 153) โต๊ะรับประทานอาหาร 
จ านวน 50 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย  
- โต๊ะสแตนเลส จ านวน 1 ตัว 
- เก้าอ้ีสแตนเลส จ านวน 2 
ตัว 
- โต๊ะเชื่อมติดกับเก้าอ้ีทั้ง 2 
ตัว  
 
 
 
 
 
 
 

1,050,000 - - 50 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 154) เตียงพยาบาลส าหรับ
ผู้ปุวยมีหมอนพร้อมฉากบังตา 
จ านวน 4 ชุด แต่ละชุดมีราย 
ละเอียด ดังนี้ 
- เตียงพยาบาล จ านวน 1 
เตียง 
- หมอนใยมะพร้าวหุ้มผ้า 
หนังเทียม จ านวน 1 ใบ  
- ฉากบังตา (แบบ 3 พับ)  
จ านวน 1 ฉาก  
 
 
 
 
 

76,000 - - 4 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 155) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จ านวน 3 เครื่อง  
 

72,000 - - 3 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   156) เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ความสว่างภาพ 
ขนาด 4300 ANSI Lumens 
จ านวน 2 เครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 

92,000 - - 2 เครื่อง 
 

 -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 157) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม ไม่
น้อยกว่า 100 นิ้ว จ านวน 2 
ชุด  
 

19,800 - - 2 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   158) ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่
น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต  
เป็นตู้แบบ 4 ประตู   
มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง 
จ านวน 1 ตู้  
 
 
 
 
 

66,000 66,000 - 1 ตู้  - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 159) หม้อหุงข้าวแบบแก๊ส 
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
พร้อมถังแกส๊ จ านวน 3 ชุด 
 

40,500 - - 3 ชุด 
 

 - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
 

   160) เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก  
จ านวน 2 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

52,000 - - 2 เครื่อง  - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 161) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  
จ านวน 1 ชุด  
 
 

 1,000,000 - 
 

- 1 ชุด 
 
 
 

 - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 

   162) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 32 จุด 
 
 
 
 
 
 
 

736,000 
 
 

- - 32 จุด 
 

 - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 163) สื่ออุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรมมุมพัฒนาการด้าน
ต่างๆตามรายละเอียดตามมุม  
ดังนี้ 
1. มุมพัฒนาการด้านทักษะ
ความคิดและตรรรกะ  จ านวน 
1 ชุด ประกอบด้วย 
-ชุดสื่อวิทยาศาสตร์  6  ชุด 
-ชุดสื่อคณิตศาสตร์   6  ชุด 
-ชุดเกมการศึกษา    6  ชุด  
2. มุมพัฒนาทักษะด้าน
อารมณ์/ จิตใจ/สมาธิและ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
-ชุดสื่อสัตว์จ าลอง  6 ชุด 

600,000  - 4 มุม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 -ชุดสื่อร่างกายและอวัยวะ 6 ชดุ 
-ชุดสื่อหนังสือนิทาน 6 ชุด 
-ชุดสื่อหมวกละคร 6 ชุด 
- กระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
- กระดานไวท์บอร์ดทัชสกรีน  
จ านวน 1 ชุด 
3. มุมพัฒนาทักษะด้านทักษะ
การจินตนาการ/ความคิด
สร้างสรรค์/ ภาษา  จ านวน  
1 ชุด  ประกอบด้วย 
-ชุดบล็อกสร้างเสริม
จินตนาการ 6 ชุด 
-ชุดสื่อบทบาทสมมุติ  6 ชุด 
-ชุดสื่อนุ่มนิ่ม 6 ชุด 
-ชุดหุ่นนิ้วมือกับโรงละคร 6 ชุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 -ชุดเครื่องเล่นสัมผัส  6 ชุด 
4. มุมพัฒนาการด้านทักษะ
ดนตรีและจังหวะ/กิจกรรมการ
ประดิษฐ์เพ่ือการสันทนาการ 
จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 
-กลองยาว 10 ซม.  6  ใบ 
-กลองชัย  15 ซม.   6 ใบ 
-กลองโทน 22 ซม.  6 ใบ 
-ฆ้อง  12 ซม.   6 อัน 
-ฉาบทองเหลืองใหญ่  6  คู่ 
-ฉิ่งทองเหลืองใหญ่  6 คู่ 
-ก าพรวน  6 อัน 
-ระนาด 12 เสียง   6  ตัว 
-ระนาดเอก  6  ตัว 
-แทมบูริน 6  อัน 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 -ลูกชัค  6 คู่ 
-ขลุ่ยไม้  6 เลา 
-โปงลาง   6 ชุด 
-กีตาร์ 4 สาย 6 ตัว 
-แบนโจ 4 สาย  6 ตัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 164) ห้องคอมพิวเตอร์  
ขนาด 40 เครื่อง พร้อมระบบ
เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ติดตั้งพร้อม
ใช้งานมีรายละเอียด ดังนี้ 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 40 ชุด 
- ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
- ปริ้นเตอร์ เลเซอร์สี 1 
เครื่อง 
- LCD  โปรเจคเตอร์สี 1 
เครือ่ง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟูา 120 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
 
 

-  
 

1,300,000 
 
 

- 1 ห้อง 
 
 
 

 - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 - เครื่องขยายเสียง 250 Watt  
จ านวน 1 เครื่อง 
- ตู้ล าโพง ขนาด 6 นิ้ว 2 นิ้ว 
จ านวน 2 คู่   
- ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ตวั 
- โต๊ะ-เก้าอ้ี จ านวน 40 ชุด 
- Access point  อุปกรณ์
กระจายสัญณาณแบบไร้สาย 
ขนาด 24 Port  4 ตัว 
- Switch  Hub อุปกรณ์กระจาย 
สัญญาณ จ านวน 1 ตัว 
- รางไฟ OUTLET  1 ราง 
- ตู้ RACK 6U ติดผนัง  
จ านวน 1 ตู้ 
- เครื่องส ารองไฟ  40 เครื่อง 

     - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 165) เครื่องขยายเสียง 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- เพาเวอร์แอมป์ขนาด 400w 
1 ชุด 
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 
(มิกเซอร์)ขนาด 12 ช่อง1 ชุด 
- ตู้ล าโพง 2 ทาง ขนาด 12 
นิ้ว 4 ชุด 
- ไมโครโฟนแบบถือคู่ชนิดไร้
สาย 1 ชุด 
- ไมโครโฟนใช้สาย 6 ตัว 
- ขาไมโครโฟนตั้งพ้ืน 4 ตัว 
- ขาไมโครโฟนตั้งโต๊ะ 4 ตัว 
 
 

250,000 
 
 

- - 1 ชุด  - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 - เครื่องปรับแต่งเสียง 31 
ช่อง(อิควอไลท์เซอร์) 1 เครื่อง 
- ตู้ RACK ขนาด 12 U พร้อม 
circuit bracker แบบยึด 
RACK 1 ชุด 
- ขาตั้งล าโพงชนิดตั้งพ้ืน 4 
อัน 
- สายล าโพงชนิด VCT 2 ชุด 
- สายไมโครโฟน  4  ชุด 
- อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องเสียง 
1 ชุด 
 
 
 
 

     - ส านักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝันที่เป็น
จริง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 

 166) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด ไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล จ านวน  1 
ตัว 
 

60,000 - - 1 ตัว  -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

   167) เครื่องฟอกอากาศ  
จ านวน 14 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

455,000 - - 14 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    1.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง (ต่อ) 
 

 168) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
จ านวน 6 ชุด 
 

1,000,000 
 
 

- - 6 ชุด  -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

   169) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี  จ านวน 1 
เครื่อง 
 

12,000 
 
 

- - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

   170) เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 1 
เครื่อง 
 

50,000 - - 1 เครื่อง  -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

   171) เครื่องกรองน้ า ระบบน้ า
ร้อน-น้ าเย็น จ านวน 3 เครื่อง 
 

99,000 
 

 

- - 3 เครื่อง 
 
 

 -ส านักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เขตเมือง (อสม.) 
 
 

1.เพื่อให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
และอ่ืนๆ แก่ อสม.ที่คง
ปฏิบัติงานในชุมชน 
2.เพื่อให้ อสม.ได้แลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ อสม. 
เขตเมืองอ่ืนๆ ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด 
3.เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่เสียสละ
ปฏิบัติงานให้แก่ส่วน
ราชการด้วยความตั้งใจ 
 
 

-จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ 
แก่ อสม.ที่ยังคงปฏิบัติ 
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
ในชุมชนทั้งหมด 
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยน า  
อสม.ศึกษาดูงานใน
ต่างจังหวัด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ประเมิน
ความรู้ 

 

-ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานมี

ความพึง
พอใจ 

1.อสม.มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและด้าน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง
สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.อสม.มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพในชุมชน 
 
 
 

1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
สุขภาพขั้นพ้ืนฐานในชุมชน 
2.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพ อสม. 
ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
3.เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

-อบรมฟ้ืนฟูความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพ แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข  
จ านวน 292 คน 

100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90  
ของกิจกรรม
ด้านสุขภาพ
มี อสม. เป็น
แกนน าหลัก 
 
 
 
 
 

1.ประชาชนได้รับ
บริการขั้นพ้ืนฐานใน
ชุมชน 
2.อสม.มีความรู้และ
สามารถด าเนินงาน
บริการสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เกิดความสามัคคี
และการประสาน 
งานที่ดีในองค์กร
ชุมชนและเทศบาล 
 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 
-กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 
โรงพยาบาลตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.เพ่ือส่งเสริมเฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัย
เรียนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ 
2.เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตลอดจนกระตุ้นผู้ปกครอง
ให้เห็นความส าคัญและสนใจ
ภาวะสุขภาพของ 
บุตรหลานวัยเรียน 
 
 
 
 

-ตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนทีร่บัผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 
1, 2 และ 3 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 
ของนักเรียนที่

พบปัญหา
สุขภาพได้รับ

การแก้ไข 

1.นักเรียนที่มี
ปัญหาสุขภาพ
ได้รับการรักษา
และแก้ไข ส่งผลให้
นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงมีความ
พร้อมในการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษาได้
ตามวัย 
2.นักเรียนได้รับ
บริการอนามัย
โรงเรียนครบทุก
กิจกรรม 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 



 

228 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการเฝูาระวัง
และส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพใน
ช่องปากของตนเองและ
แนะน าให้นัดเรียนรู้จัก
ปูองกันการลุกลามของโรค
ฟันผุและเหงือกอักแสบ 
2.เพ่ือเสริมสร้างฟันเด็ก
อนุบาลให้แข็งแรงและ
ปูองกันฟันผุ 
3.เพ่ือปูองกันฟันผุโดยการ
ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

-ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ในโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลนครตรัง จ านวน 7 
โรง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
-ทาฟลูออไรด์วานิชนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรยีน
สังกัดเทศบาล 7 โรง และ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
-สนับสนุนแปรงสีฟันให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาในโรงเรียน
ปีการศึกษาละ 1 อันทุกคน 

95,000 95,000 100,000 -ร้อยละ 85 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดได้รับ
การตรวจ
สุขภาพ 

ช่องปาก/ 
ทาฟลูออไรด์

วานิช 
 

-ร้อยละ 100 
ได้รับการ
สนับสนุน
แปรงสีฟัน 

1.นักเรียน
สามารถปูองกัน
การลุกลามของ
โรคฟันผุและ
เหงือกอักเสบได้
อย่างทันท่วงที
และสามารถดูแล
รักษาช่องปาก
ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 
2.ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องการ
ดูแลฟันเด็กและ
ส่งเสริมให้เด็กรัก
การแปรงฟัน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการเฝูาระวัง
และส่งเสริมทันต
สุขภาพ (ต่อ) 

4.เพ่ือส่งเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ปกครองหันมาสนใจ
การดูแลรักษาฟันน้ านม
ของบุตรหลานตั้งแต่วัย
เด็ก 
5.เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรัก
การแปรงฟัน 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

3.ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด -
4 ปี ที่มารับบริการฉีด
วัคซีนที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 และ 3 
ได้รับการแนะน าการดูแล
ฟันเด็ก 
4.เด็กอายุ 9 เดือน – 4 ปี 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก,ได้ทาฟลูออไรด์
วานชิและได้รับแปรงสี
ฟัน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการประกวดการ
แปรงฟันที่ถูกวิธีและ
ตอบปัญหาเกี่ยวกับ
ทันตสุขภาพ 

1.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปี 
หันมาสนใจการแปรงฟันที่
ถูกวิธีมากขึ้นและรู้จักดูแล
รักษาสุขภาพในช่องปาก
ของตนเอง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เห็นความส าคัญของ
สุขภาพตนเองและบุตร
หลาน 
 
 
 
 
 
 

-จัดการประกวดการ
แปรงฟันเยาวชนอายุ 
ต่ ากว่า 15 ปี ประมาณ 
500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 

90,000 100,000 100,000 มีการจัด
ประกวด 

ปีละ 1 ครั้ง 

1.เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกล้าแสดง 
ออกและได้รับความ
สนุกสนาน 
2.เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปดูแลแก้ไข
ปัญหาทางด้าน  
ทันตสุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัว 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 
 
 

1.เพ่ือปูองกันกรณีเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและสัตว์
เลี้ยง 
2.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
และผู้เลี้ยงสัตว์ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของโรคพิษ
สุนัขบ้าและเฝูาระวัง
โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน
ซึ่งเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
-จับสุนัขจรจัดภายในเขต
เทศบาลตอนและท าหมัน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100  
มีการปูองกัน
กรณีเกิดโรค 

1.สุนัขได้รับการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
ในเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 
3.สามารถปูองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าที่จะ
ติดต่อมาสู่คน 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานสัตวแพทย ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการควบคุม
แมลงและพาหะ 
น าโรค 
 
 
 
 

1.เพ่ือเฝูาระวัง ควบคุม  
ปูองกันและลดอัตราการ
ปุวย/ตายจากโรคติดต่อ 
ที่เกิดจากแมลงและพาหะ 
น าโรค 
2.เพ่ือท าลายแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์และ
ลดปริมาณสัตว์และพาหะ 
น าโรค 
3.เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ 

-พ่นหมอกควันก าจัดยุงและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ชุมชน 62 ชุมชน,
โรงเรียนในเขตเทศบาล
,สวนสาธารณะ/ศาสนสถาน 
ในเขตเทศบาล) 
-ก าจัดหนูในตลาดสดในเขต
เทศบาลทุกตลาด 
-แจกยาเบื่อหนูแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
-แจกเหยื่อก าจัดแมลงวัน 
-แจกทรายอเบทก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 
-อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และแกนน าชุมชนและทัศน
ศึกษาในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ร้อยละ 100 
ชุมชนได้รับ

การพ่นหมอก
ควันก าจัด

ยุงลาย 
-ร้อยละ 100 
ของผู้ปุวยที่
เป็นโรคไข ้

เลือดออกได้ 
รับการพ่นสาร 
เคมีบริเวณบ้าน 
-เจ้าหน้าที่และ

แกนน ามี
ความรู้และพึง

พอใจใน
กิจกรรม 

1.ลดอัตราการปวุย/
ตาย จากโรคติดต่อ
ที่เกิดจากแมลงและ
พาหะน าโรค 
2.ลดอัตราการเพ่ิม
จ านวนของสัตว์และ
พาหะน าโรค 
3.แหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงและพาหะ
น าโรคลดลง 
4.พนักงานและ
เจ้าหน้าทีไ่ด้รับ
ประสบการณ์และ 
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุม
แมลงและพาหะ
น าโรค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการเฝูาระวัง
และควบคุมโรค 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้ปุวยเรื้อรัง
สามารถดูแลตนเองได้ 
2.เพ่ือปูองกันการเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที่รุนแรงในผู้ปุวย
เรื้อรัง 
3.เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน 
งานคัดกรองและค้นหา
ผู้ปุวยโรคติดต่อ 
4.เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน 
งานปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อตามสถานการณ์ 
5.เพ่ือปูองกันภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเรื้อรัง 
 
 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปุวย
และกลุ่มเสี่ยง 
-รณรงค์โรคไม่ติดต่อตาม
สถานการณ์ 
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การ
ด าเนินงานคัดกรองและ
ค้นหาผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ-
ผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรังในเขตเทศบาล 

120,000 120,000 120,000 มีการคัด
กรองโรค

ไม่ติดต่อใน
กลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 80 

1.ผู้ปุวยเรื้อรัง
สามารถดูแลตนเอง
และด ารงชีวิตได้ปกติ
สุขไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
2.มีการคัดกรองโรค
ไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง 
3.มีการด าเนินงาน
เพ่ือปูองกันความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
เรื้อรัง 
 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสาธารณสุขแบบ
องค์รวมและมีเครือข่าย
ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
-เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ส่ง
ต่อจากโรงพยาบาลได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง 

-ออกเยี่ยมติดตาม
สุขภาพดูแลสุขภาพ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
-ให้บริการรับ-ส่งผู้ปุวย 
ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ร้อยละ 75 
ของผู้ปุวยได้รับ

การส่งเสริม
ฟ้ืนฟูสุขภาพ
จากการเยีย่ม

บ้าน 
-ร้อยละ 100
ของผู้ปุวยที่ส่ง
ต่อได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 90  
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมากถึง

มากที่สุด 

-มีระบบบริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สามารถ
ให้บริการได้อย่างเป็น
องค์รวม ครอบคลุม
ทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างเท่าเทียมแบบ
ใกล้บ้านใกล้ใจ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

1.เพ่ือให้มีทะเบียนประวัติ
ของผู้ที่มีความรู้ด้านการ 
แพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลือก, หมอพ้ืนบ้าน 
2.เพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ด้าน
แพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลือก, หมอพ้ืนบ้าน 
สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ แก่กลุ่มประชาชนที่
สนใจ/ อสม.  
3.เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับความรู้
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้
กับตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว และชุมชนได้ 

-ส ารวจบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก  
-จัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดม
ความคิดและองค์ความรู้เพ่ือ
หาแนวทางส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
-จัดตั้งชมรม 
 1.แพทย์แผนไทย 
 2.แพทย์ทางเลือก 
 3.หมอพ้ืนบ้าน 
-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกแก่ อสม. และ
ประชาชนที่สนใจ  

200,000 200,000 200,000 -มีชมรม
แพทย์แผน
ไทยและ
แพทย์

ทางเลือก 
หมอ

พ้ืนบ้าน 
 

-มีการ
ถ่ายทอด
ความรู้

อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

-มีการน าองค์ความ 
รู้ด้านการแพทย์แผน
ไทย แพทย์ทางเลือก 
หมอพ้ืนบ้านไปใช้ใน 
การดูแลสุขภาพแก่
ตนเองครอบครัว 
และคนในชุมชน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 



 

236 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังทั่วโลก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือให้สนับสนุนวัฒนธรรม
อาหารการกินของชาวตรัง
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
-เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของ
เมืองตรัง 
2.เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ความตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 
3.เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและผู้จ าหน่าย
อาหารมีความตระหนักและ
ให้ความส าคญัการสุขาภิบาล
อาหาร 
 

จดังานมหกรรมอาหารตรังดัง
ทั่วโลก ปีละ 1 ครั้ง โดย 
 -มีการออกร้านจ าหน่าย
อาหารโดยประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอย เข้าร่วม 
จ านวน 60 ร้าน    
 -มีการแสดงบนเวที 
 

ผู้เข้าร่วมงาน 
-นักท่องเที่ยว 10,000 คน 
-ประชาชนทั่วไป 30,000 คน 
-อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร, ผู้
จ าหน่ายอาหารและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
ถึงมากที่สุด 
-ร้อยละ 80  

ของนักท่องเที่ยว
และประชาชน
ทั่วไปมีความพึง

พอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 

-ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจ 

1.วัฒนธรรมอาหาร
การกินของชาวตรัง
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
2.ประชาชนมีความ
ตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 
3.เศรษฐกิจของเมือง
ตรังดีขึ้น 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุน 
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
ในเขตเทศบาล 
นครตรัง 
 

1.เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน ในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล 27 ชุมชน 

405,000 
(งบ

อุดหนุนฯ) 

405,000 
(งบ 

อุดหนุนฯ) 

405,000 
(งบ 

อุดหนุนฯ) 

-ร้อยละ 100 
ของศูนย์

สาธารณสุข  
มูลฐานชุมชน 
ในเขตเทศบาล  
(27 ชุมชน)  
ได้รับการ
สนับสนุน 

1.การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชนมีมาตรฐานที่ดี
ขึ้น สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานด้าน
สุขภาพภาคประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 

13 โครงการจัด
นิทรรศการและ 
ผลิตสื่อเผยแพร่ 
ด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้/ประชา 
สัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มประชาชน
,บุคลากร ,องค์กรชุมชน,อสม. 
และหน่วยงานอ่ืน  ๆ

-จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน  ๆในวันส าคัญต่างๆ  และ
กิจกรรมของเทศบาล อย่างน้อย 1 ครั้ง 
-จัดท าสื่อความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รูปแบบ
ต่างๆ  อย่างน้อย จ านวน 5 เรื่อง 

50,000 50,000 50,000 -จัด
นิทรรศการ
อย่างน้อย 

ปีละ  
1 ครั้ง 

 
 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาล, บุคลากร, 
องค์กรชุมชน,อสม. ได้รับ
ความรู้ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง, ครอบครัว และ
ชุมชนได้ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือให้มีศูนย์ส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่มีความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและ
เข้าถึงบริการได้ 
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้านและติดเตียง
ได้รับการดูแล ชะลอ
การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ให้น้อยที่สุด 

-จัดตั้งศูนย์บริการ
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครตรัง 

200,000 
(งบกองทุนฯ) 

- - -มีศูนย์บริการ
สุขภาพและ

พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 
จ านวน  
1 ศูนย ์

 
-ร้อยละ 75 
ของผู้สูงอายุ 
ที่เข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ 

1.มีศูนย์บริการสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ
ส าหรับบริการประชาชน 
2.ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพตนเอง มี
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถร่วมกิจกรรม
ในสังคมและเข้าถึงบริการได้  
3.ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของชีวิต
และพร้อมที่จะด ารงชีวิตต่อไป
และได้รับการดูแลที่บ้านโดยผู้
มีความช านาญที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงระยะยาว 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึงพิงได้รับการ
ดูแลสุขภาพจากทีม 
สหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
2.มีระบบการดูแลระยะ
ยาวของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึงพิง 

1) ผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิบัตร
สุขภาพถ้วนหน้าได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
จาก สปสช. 5,000 บาท/
คน/ปี 
2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงที่ใช้สิทธิอ่ืนๆ 

875,000 
(175 คน) 

(งบ สปสช.) 

1,135,000 
(227 คน) 

(งบ สปสช.) 

1,475,000 
(295 คน) 

(งบ สปสช.) 

-ร้อยละ 
90 ของ

ผู้สูงอายุใน
เขต

เทศบาล
ได้รับการ

ดูแล 

1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
ได้รับการดูแลสุขภาพ
จากทีมสหวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิ 
ภาพ 
2.ชุมชนมีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
พึงพิงระยะยาว 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 

16 โครงการครรภ์
คุณภาพ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ในชุมชนให้
ได้รับการฝากครรภ์ 
2.เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได
รับการดูแลสุขภาพจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาลและอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

-หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ใน
ชุมชน 
-จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ สื่อต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ของหญิง
ตั้งครรภ์ 

90,000 
(งบกองทุนฯ) 

90,000 
(งบกองทุนฯ) 

90,000 
(งบกองทุนฯ) 

-ร้อยละ 
100 ของ

หญิง
ตั้งครรภ์ที่

ค้นพบ
ได้รับการ
ฝากครรภ์
ทุกราย 

1.หญิงตั้งครรภ์ที่ค้นพบ
ได้รับการฝากครรภ์ทุก
ราย 
2.หญิงตั้งครรภ์ที่ค้นพบ
ได้รับการดูแลสุขภาพ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาล และอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการห่วงใย
มารดาพัฒนาทารก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.มารดาหลังคลอด
ได้รับการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
2.มารดาหลังคลอดและ
ทารกแรกเกิดได้รับ
บริการติดตามเยี่ยมใน
สถานบริการ/ที่บ้าน
อย่างน้อย 2 ครั้ง  
 (ครั้งที่ 1) หลังคลอด 
1-3 สัปดาห์ 
 (ครั้งที่ 2) หลังคลอด 
4-6 สัปดาห์ 

-ออกเยี่ยมมารดาหลัง
คลอดและทารกแรกเกิด
ถึง 6 สัปดาห์หลังคลอดที่
อาศัยในเขตเทศบาลใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
-จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
-จัดหาสื่อต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ของมารดา
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก  

250,000 
(งบกองทุนฯ) 

250,000 
(งบกองทุนฯ) 

250,000 
(งบกองทุนฯ) 

-ร้อยละ 
100  ของ
มารดาและ
ทารกหลัง
คลอดที่พบ 
ได้รับการ
เยี่ยม และ

ได้รับความรู้ 
และได้รับ

การประเมิน
ภาวะ

สุขภาพ /
การสังเกต

พัฒนาการฯ 

1.มารดาหลังคลอด
ได้รับการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อย 
6 เดือน 
2.มารดาและทารก
หลังคลอดที่เยี่ยมพบ 
ได้รับค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัวหลังคลอด, 
การดูแลทารกฯ 
3.มารดาและทารก
หลังคลอดได้รับการ
ประเมินภาวะ
สุขภาพ ตามแบบ
บันทึกสุขภาพ (แบบ 
4, แบบ 5) 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการห่วงใย
มารดาพัฒนาทารก 
(ต่อ) 

3.เพ่ือประเมินภาวะ
สุขภาพของมารดาและ
ทารกหลังคลอด ตาม
แบบบันทึกสุขภาพ 
(แบบ 4, แบบ 5) 
4.เพ่ือให้มารดาหลัง
คลอดและครอบครัว
ได้รับความรู้ในการดูแล
มารดาหลังคลอด การ
ดูแลทารก และการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และอ่ืนๆอย่างถูกต้อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสู่สุขภาวะท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการสุขภาพดี 
วิถีไทย 

1.เพื่อให้ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพ่ิมข้ึน 

อบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่อง 
- สมาธิบ าบัด SKT 
- การดูแลสุขภาพด้วย
สูตร 755 ลดความดัน 
เบาหวาน 
- แกว่งแขนสู้โรคร้าย 
ให้แก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ในเขตเทศบาลที่มารับ
บริการที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 จ านวน 60 
คน 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของ

กลุ่มเปูาหมาย
สามารถ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือลด
ภาวะแทรก 

ซ้อนได้ 

1.ประชาชนดูแล
สุขภาพของตนเองได้
ดีขึ้น ลดการเกิดโรค
ภาวะแทรกซ้อน 
2.ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาล เช่น ค่า
ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจรักษา 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสร้างหลัก 
ประกันด้านรายได้ 
แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 

1.เพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุ 
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

-รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยัง
ไม่เคยลงทะเบียนและผู้มี
สิทธิที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่
ในเขตเทศบาล 
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  
โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี 
ได้รับ 600 บาท, อายุ 70-
79 ปี ได้รับ 700 บาท, 
อายุ 80-89 ปี ได้รับ  
800 บาท และอายุ 90 ปี
ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท 
 
 
 

54,145,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

54,145,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

54,145,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จ านวนครั้งท่ี
เทศบาล
สามารถ

จ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ได้ครบถ้วน
ถูกต้องตาม
ประกาศ

เทศบาล เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู้

มีสิทธิฯ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
ภายในวันท่ี 
10 ของทุก

เดือน 

1.ผู้สูงอายุได้รับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
2.สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและ
คนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเป็นสวัสดิการคน
พิการภายในเขต
เทศบาลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
2.เพ่ือช่วยเหลือคนพิการ
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีคุณค่า 

-จัดให้มีการข้ึนทะเบียนคน
พิการรายใหม่ที่ยังไม่ 
เคยลงทะเบียนมาก่อนและ
เบิกจ่ายสวัสดิการเบี้ยความ
พิการ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
6 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการฯ พ.ศ.2553 
-เบิกจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ รายละ 800 บาทต่อ
เดือน 

8,755,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

8,755,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

8,755,200 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

จ านวนครั้งท่ี
เทศบาลสามารถ

จ่ายเงินเบี้ย 
ความพิการ 
ได้ครบถ้วน
ถูกต้องตาม

ประกาศเทศบาล 
เรื่อง บัญชี

รายชื่อผู้มสีิทธิฯ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 

1.คนพิการภายใน
เขตเทศบาลฯ
ได้รับเบี้ยความ
พิการอย่างทั่วถึง 
2.สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและ
คนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่
ผ่านการรับรองจากแพทย์
และยื่นขอรับการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์จ านวน 
25 คนๆละ 500 บาท 
ต่อเดือน 

180,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

180,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

180,000 
(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ร้อยละ 90 
ผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิรับ

เงิน
สงเคราะห์ 
มีความ 
พึงพอใจ 

1.ผู้ป่วยเอดส์ที่เปิด 
เผยตนเองและขอ 
รับการสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลได้รับ
เบี้ยยังชีพเบื้องต้น 
2.ผู้ป่วยเอดส์มี
สภาพความเป็นอยู่
และก าลังใจทีดีข้ึน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ 
 
 
 
 

1.เพ่ือช่วยเหลือค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  
เช่น ไฟไหม้ วาตภัย 
อุทกภัยในชุมชน 
2.เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

-ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาลที่ประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ได้รับ

ความ
เดือดร้อน 

1.ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  สวัสดิการทางสังคม  และให้สังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการสงเคราะห์ 
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก
หรือด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้การช่วยเหลือ
สงเคราะหค์รอบครัว 
ผู้ทุกข์ยากหรือด้อย
โอกาสในเบื้องต้นให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2.เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
และมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

-ครอบครัวผู้ทุกข์ยากหรือ
ด้อยโอกาสที่ประสบ
ความเดือดร้อนและได้รับ
ผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข กฎหมาย  
วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งผู้
ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐานของ
สังคม   
 
 
 

300,000 300,000 300,000 -ผู้ทุกข์ยากหรือ
ด้อยโอกาส 
ไม่น้อยกว่า 

100 ราย ได้รับ
การช่วยเหลือ
โดยการส ารวจ 

และผ่าน
คณะกรรมการ 

1.ครอบครัวผู้ทุกข์
ยากหรือด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ 
2.สามารถบรรเทา
ความเดือนร้อน
เบื้องต้นและมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอาสาจราจร
เทศกิจ  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรังได้มี
ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ
การจราจรทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎระเบียบการจราจรทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แก่เยาวชนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง (3 วัน) จ านวน 
100 คน  
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
รับการ

อบรมผ่าน
เกณฑ์

ประเมิน
ความรู้ 

 

1.เยาวชนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรังมี
ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ
การจราจรทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ ลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษา
ความสงบฯ 

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเทศกิจ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้
มีความรู้ความช านาญในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เบื้องต้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุเบื้องต้นแก่
เจ้าหน้าที่เทศกิจ อปพร. 
และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 
50 คน 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
รับการ

อบรมผ่าน
เกณฑ์

ประเมิน
ความรู้ 

 

1.เจ้าหน้าท่ีเทศกิจมี
ความรู้ความช านาญใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุเบื้องต้นก่อนถึงมือ
เจ้าหน้าท่ี ณ 
สถานพยาบาล 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษา
ความสงบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัดระบบ
สร้างระเบียบ 
นครตรังรวมพลัง
ด้วยมือเรา 
 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือสร้างความเข้าใจรว่มกันใน
เรื่องการใช้ถนน ทางเท้า ตลาด 
สวนสาธารณะ ระหว่างเทศบาลนคร
ตรัง ผู้ค้า และประชาชนทั่วไป 
2.เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความสะอาด
ฯ พ.ศ. 2535 

จัดประชุมชี้แจงเรื่องการใช้
ถนน ทางเท้า ตลาด 
สวนสาธารณะ ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2535 ให้แก่ 
ผู้ค้า ประชาชนทั่วไป และผู้
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 500 คน 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ผู้ค้า และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้า ใจในการใช้
ถนน ทางเท้า ตลาด 
สวนสาธารณะ   
2.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.รักษา
ความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษา
ความสงบฯ 

4 โครงการจัดระเบียบ
รถโดยสารสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 
 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือสร้างความเข้าใจรว่มกันใน
เรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะ 
ระหว่างเทศบาลนครตรัง และ
ผู้ประกอบการรถโดยสาร 
2.เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
รถโดยสารเกี่ยวกับ พรบ.รักษา
ความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 (ใน
เรื่องการใช้พ้ืนที่สาธารณะของ
ทางเทศบาล) 

จัดประชุมชี้แจงเรื่องการใช้
ถนน ทางเท้า ตลาด 
สวนสาธารณะ ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2535 ให้แก่ 
ผู้ค้า ประชาชนทั่วไป และผู้
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 500 คน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ผู้ประกอบการรถโดยสาร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้รถโดยสารสาธารณะ  
2.ผู้ประกอบการรถโดยสาร
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2535 (ใน
เรื่องการใช้พ้ืนที่สาธารณะ
ของทางเทศบาล) 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษา
ความสงบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนพัฒนา
ศักยภาพเทศกิจ 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมี
ความรู้ด้านการจัดระเบียบ 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลและ 
มีสมรรถนะร่างกายและจิตใจ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

เข้าค่ายฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ศึกษาดูงานด้าน
ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้าง
สมรรถนะร่างกายและจิตใจ
แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1 ครั้ง (7 วัน) จ านวน 30 คน 

350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ความรู้ 

 

1.เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความรู้ด้าน
การจัดระเบียบ และการรักษา
ความสงบเรียบ ร้อยในเขต
เทศบาลและมีสมรรถนะ
ร่างกายและจิตใจพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษา
ความสงบฯ 

6 โครงการประชุม
เครือข่ายป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย  

1.เพ่ือประชุมระดมความ
คิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  
มาตรการ และจัดท าแผน
ป้องกันสาธารณภัยต่างๆใน 
เชิงรุก และร่วมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

-จัดประชุมสมาชิกเครือข่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจ า พนักงานจ้างฯ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 100 
คน 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง 
 

ร้อยละ 80 
ของ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมมี
ความพึง
พอใจ 

-ระบบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของท้องถิ่น จังหวัด
ตรัง จะสามารถเชื่อมโยงการ
ท างาน ตลอดจนสามารถ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
ก าลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้  
เพ่ือสามารถสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยแก่ประชาชนและ
บ้านเมือง 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

1.เพ่ือป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลและ
ประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานวัน
ขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์  
เพ่ือให้ประชาชนภายในเขต
เทศบาลได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนป้องกันเหตุร้าย  
และรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

- เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ 
สมาชิก อปพร. จัดเวร-ยาม 
ตรวจตราเฝ้าระวังอุบัติภัย 
การป้องกันเหตุร้าย และ
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขต
เทศบาล และการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยในงาน
เทศกาลและงานประเพณี
ต่าง ๆ ของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 2 ครั้ง 
 

ร้อยละ 80 
ของ 

ผู้ร่วมท า
แบบ

ประเมิน
ความพึง

พอใจมีความ
พึงพอใจ 

 

1.ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบตัิภัยทาง
ถนน และภัยพิบัติต่างๆ 
2.สมาชิก อปพร. มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสังคมและ
เป็นก าลังสนับสนุนท่ีส าคัญ
ในการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่
นักเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
และสามารถระงับอัคคีภัยได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องต้น  ให้กับนักเรียน 
ครูภารโรง  โรงเรียนภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
ประมาณ 500 คน 

70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ 
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
ความรู้  

1.ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้นและ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่
บุคคลภายในครอบครัวและผู้อ่ืนได้ 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 

9 โครงการเยาวชน
อาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย 
2.เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 
3.เพ่ือให้เยาวชนปลูกจิตส านึก
เสียสละและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม 

- จัดฝึกอบรมเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง  
จ านวน 1 รุ่น  2 วัน   
100 คน 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ 
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
ความรู้  

1.เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยต่าง  ๆ 
2.เยาวชนเข้าใจตนเองในการ
ปฏิบัติตนก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัยโดยไม่ตื่นตระหนก 
3.เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รู้วิธีการในการ
ช่วยเหลือตนเองหรือผู้อ่ืน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือภัย
พิบัติอื่นๆได้อย่างถูกต้องตาม
วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ  

-จัดให้มีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บุคลากรใน
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติ
งาน จ านวน 1 ครั้ง 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ 
การอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
ความรู้  

1.บุคลากรสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือ
ภัยพิบัติอ่ืนๆ 
-ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 

11 โครงการติดตั้ง
ระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นการป้องปรามปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรมใน
เขตเทศบาลนครตรงั 
2.เพ่ือให้สามารถติดตามตวั
ผู้กระท าผิดกฎหมายมาลงโทษ
ให้ได ้
3.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบ 
คุมการจราจรและอาชญากรรม 
และศูนย์การแสดงผลของ
ภาพ จ านวน 1 แห่ง 
 - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดไว้ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรมและ
พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาจราจร  
ไม่น้อยกว่า 30 จุด 

135,000,000 
 

- - 
 

1 แห่ง 
 
 
 

30 จุด 
 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และปัญหาอาชญากรรม  
ของเทศบาลนครตรัง 
2.ประสิทธิภาพในการสบืสวน
และติดตามคนร้ายเพ่ิมขึ้น 
3.ความเชื่อมั่นในความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ  
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

- ส านักการ
ช่าง 
- งาน
วิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการจ้างเหมา
ดูแลระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือให้ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้สามารถติดตามตัว
ผู้กระท าผิดกฎหมายมา
ลงโทษให้ได้ 
3.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 

-จ้างเหมาดูแลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยจัดหาบุคลากรและ
วัสดุอุปกรณ์ดูแลควบคุม
ระบบประจ าศูนย์
ควบคุม และ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จ านวน 112 ตัว  
ให้ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

3,0000,000 - - 1 แห่ง 1.ระบบกล้องโทรทัศนว์งจร
ปิดใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ 
2.ประสิทธิภาพในการ
สืบสวนและติดตามคนร้าย
เพ่ิมเติม 
3.ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
เพ่ิมขึ้น 
 

-ส านักการช่าง 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 2 เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง 
ที่พักสายตรวจ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นที่พักสายตรวจ
สอดส่องดูแลความสงบ
เรียบร้อย 
2.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 

ก่อสร้างที่พักสายตรวจ 
บริเวณชุมชนน้ าผุด, 
ชุมชนหนองยวน 2, 
ชุมชนนาตาล่วง 2, 
ชุมชนบางรัก และ 
ชุมชนวัดกุฏยาราม 
ชุมชนละ 1 หลัง  
รวม 5 หลัง 
 
 
 

- 1,250,000 
 

- 
 

5 หลัง 
 

1.มีที่พักสายตรวจ
สอดส่องดูแลความสงบ
เรียบร้อยเพิ่มข้ึน 
2.ความเชื่อมั่นในความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ  
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

- ส านักการ
ช่าง 
- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาเปตอง 
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี- 
นครินทรา- 
บรมราชชนนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีที่ทรงสนับสนุนเผยแพร่ 
กีฬาเปตองสู่เยาวชน ชุมชน
และประชาชน 
2.เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
เล่นกีฬาเปตองของเยาวชน
และประชาชนสู่ระดับ
มาตรฐาน 

-จัดการแข่งขันกีฬา 
เปตองระดับชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 80 
ของจ านวน

ชุมชน 
ส่งทีมเข้า

ร่วมแข่งขัน 

1.เทศบาลนครตรังได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
ศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 
2.เยาวชน  ประชาชน
ในชุมชนได้รับการ
ยกระดับการเล่นกีฬาเป
ตองสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการลานกีฬา
ต้านยาเสพติด  
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีสถานที่ออกก าลังกาย 
ในชุมชน 
2.เพ่ือให้เยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ์กีฬาใน
การออกก าลังกาย 
 

-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา วัสดุ
และจัดสร้างลานกีฬา เช่น 
จัดซื้อหินเกล็ด หินคลุก
ทราย ปูน วัสดุไฟฟ้าฯลฯ 
ให้ชุมชนที่มีความพร้อม
และมีความต้องการ ได้แก่ 
ชุมชนหนองปรือ, 
ท่ากลาง, วัดกุฏยาราม 2,3, 
บางรัก, ควนขนุน,  
โคกขัน, นาตาล่วง 2, สวน
จันทน์ฯ 1,2,3,4 และ
ชุมชนเขต 4 
 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ชุมชนมีลาน
กีฬาและมี

อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

 
 

1.ประชาชนมีลานกีฬา
ออกก าลังกายในชุมชน 
2.เยาวชนประชาชน 
มีสุขภาพดี และห่างไกล
ยาเสพติด 
3.ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการออกก าลังกาย 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
-ชุมชน 
หนองปรือ, 
ท่ากลาง, 
วัดกุฏยาราม 
2,3, บางรัก, 
ควนขนุน,  
โคกขัน, นาตา
ล่วง 2, สวน
จันทน์ฯ
1,2,3,4 และ
ชุมชนเขต 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาบริเวณที่
ท าการชุมชนวังตอ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้มีสถานที่ในการ 
ออกก าลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 
 
 
 

- ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณที่
ท าการชุมชนวังตอ ก่อสร้าง
พ้ืน ค.ส.ล. หนา 1.15 เมตร 
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ประมาณ 375 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นและติดตั้ง
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 

- - ชุมชนมี
ลานกีฬา
ออกก าลัง

กาย
เพ่ิมข้ึน 
1 แห่ง 

1.มีสถานที่ในการออก
ก าลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนระหว่าง
ชุมชนมีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาระหว่างกัน 
2.ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3.เพ่ือต้องการให้ประชาชน
เล่นกีฬาต้านยาเสพติด 
4.เพ่ือสร้างความรัก ความ
สามัคคีกันระหว่างชุมชน 
 

-จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
ระหว่างชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของชุมชน
ส่งทีมเข้า

ร่วม
แข่งขัน 

1.ท าให้ประชาชน
ระหว่างชุมนมีกิจกรรม
แข่งขันกีฬาร่วมกัน 
2.ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพกายใจที่
แข็งแรง 
3.ท าให้ประชาชนใช้
เวลาว่างในการเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพติด 
4.ท าให้ชุมชนเกิดความ
รัก ความสามัคคีกัน
ระหว่างชุมชน 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการนันทนาการ
ส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ
และผู้ดูแลได้ท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
2.เพ่ือให้คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการมีขวัญและ
ก าลังใจมากข้ึน 
 

-จัดกิจกรรมนันทนาการ
และอ่ืนๆตามความต้องการ
ของผู้พิการและอบรมให้
ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ของ
คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
คนพิการ
และผู้ดูแล
คนพิการ 
มีความ 
พึงพอใจ 

1.คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการได้ท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
2.คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการมีขวัญและก าลังใจ
มากขึ้น 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกัน 
2.เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 
3.เพ่ือเชิดชูคุณงามความดี
และเล็งเห็นความส าคัญ
ของผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมนันทนาการ
และอ่ืนๆตามความต้องการ
ของสมาชิกผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจ 

1.ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
นันทนาการร่วมกัน 
2.สร้างความรักความ
สามัคคีแก่กลุ่มผู้สูงอายุ 
3.ผู้สูงอายุมีขวัญก าลังใจ
มากยิ่งขึ้น 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการ
สตรีและคนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง 
ตู้น้ าดื่มตามจุด 
ออกก าลังกายของ
เทศบาลนครตรัง 
  

1.เพ่ือบริการประชาชนผู้
ออกก าลังกายตามสถานที่
ต่างๆ ของเทศบาลนคร
ตรัง 
  

ติดตั้งตู้น้ าเย็นแบบสแตนเลส 
ชนิด 5 หัวก๊อก ความจุ  
ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จ านวน 
6 จุด  ดังนี้ 
- สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร์ 1 จุด 
- อนุสาวรีย์พระยารัษฎา 
นุประดิษฐ์ 1 จุด 
- สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 95   
2 จุด 
- สนามกีฬาเทศบาลนคร
ตรัง 2 จุด 
 
 
 

240,000 
 

- - 6 จุด 1.มีน้ าดื่มท่ีสะอาดไว้
บริการผู้ออกก าลังกาย
ตามสถานที่ต่างๆ ของ
เทศบาลนครตรัง 

-ส านักการช่าง 
-งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายในร่ม (Fitness)  

1.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ออก
ก าลังกายในร่ม (Fitness) 
ส าหรับบริการประชาชน
ที่มาออกก าลังกายภายใน
สวนฯ 
2.เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายของประชาชน 

จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ติดตั้งภายในสวน สาธารณะ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์  
เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า, ลู่เดินวงรี, 
จักรยานนั่งเอนปั่น, 
จักรยานนั่งปั่น, อุปกรณ์
บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก, 
อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหัว
ไหลและแขน, อุปกรณ์
บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่, 
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้น
แขน บริหารกล้ามเนื้อส่วน
ท้อง, 
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่
ส่วนบน อุปกรณ์ฝึก
กล้ามเนื้อหลัง, เครื่อง 

- 4,000,000 - ร้อยละ 
80 ของ

ผู้รับ 
บริการ 
มีความ
พึงพอใจ 

1.มีอุปกรณ์ออกก าลัง
กายในร่ม (Fitness) 
ส าหรับบริการประชาชน
ที่มาออกก าลังกาย
ภายในสวนฯ 
2.ส่งเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชน 

-ส านักการช่าง 
-งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายในร่ม (Fitness) 
(ต่อ)  

 บริหารกล้ามเนื้อท้องและ
บริหารส่วนล่าง, เครื่อง
บริหารกล้ามเนื้อหลัง
ส่วนล่าง, เครื่องบริหาร
รอบเอว, เครื่องส าหรับฝึก
กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า, 
เครื่องส าหรับบริหารต้นขา
, ม้าบริหารดัมเบลล์ปรับ
ระดับ, ม้านั่งราบ, 
ดัมเบลล์ 1-10 กก. พร้อม
ชั้นวาง, ม้าเอียงโค้งฝึก
กล้ามเนื้อท้อง, เตียง
บริหารบาร์เบลพร้อมชุด
น้ าหนัก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารแข่งขันกีฬา
แบดมินตันและ 
เทเบิลเทนนิส 
สนามกีฬาเทศบาล
นครตรัง 

1.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีสถานที่
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
แบดมินตันและเทเบิล
เทนนิสในระดับต่างๆ 
 
 

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 
ชั้น ส าหรับแข่งขันกีฬา
แบดมินตันและเทเบิลเทนนิส 
พ้ืนที่ประมาณ 4,000 ตาราง
เมตร 

- 
 

45,000,000 
 

- 1 แห่ง 1.เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
ฝึกซ้อมและ
แข่งขันกีฬา
แบดมินตันและ 
เทเบิลเทนนิสใน
ระดับต่างๆ 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
 
 

10 โครงการติดตั้ง
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจการออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งภายใน
สวนสาธารณะ หรือลาน
กีฬาชุมชนตามความ
เหมาะสม จ านวน 3 แห่ง 
 

3,000,000 
 

- - 
 

3 แห่ง 
 

1.เยาวชนและ
ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายเพ่ิมข้ึน 
2.เยาวชนสนใจ
การออกก าลัง
กายเพ่ิมข้ึน 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจัด
กิจกรรมศูนย์
เยาวชนเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจกิจกรรมการ
ออกก าลังกายข้ันพ้ืนฐาน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรักการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกใน
กิจกรรมตามความสนใจ 

- จัดฝึกอบรมกีฬา ดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะขั้นพ้ืนฐาน
ช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดฝึกอบรมกีฬา ดนตรี 
นาฏศิลป์และศิลปะขั้นพ้ืนฐาน 
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และหลังเลิก
เรียน จ านวน 2 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สมาชิกศูนย์เยาวชน จ านวน 4 
ครั้ง 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย เดือนละ 12 ครั้ง รวม 
9 เดือน 
- จัดกิจกรรมดนตรี ศิลปะ บีบอย 
โต้วาที และคุณธรรมจริยธรรม 
ประเภทละ 1 ครั้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 
กิจกรรม 

1.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
กิจกรรมการออก
ก าลังกายขั้น
พ้ืนฐาน 
2.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬา
และออกก าลัง
เพ่ิมข้ึน 
3.เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกใน
กิจกรรมตามความ
สนใจ 

-ส านักการศึกษา 
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการจัดการ
แข่งขัน  
“เทศบาลนครตรัง 
มิน-ิฮาล์ฟ
มาราธอน”  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนออกก าลัง
กายมากยิ่งข้ึน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
3.เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- จัดการแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน จ านวน 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง 1.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนออก
ก าลังกายมากยิ่งขึ้น 
2.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
3.มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักการศึกษา 
-งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถด้านกีฬา
ของนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
3.เพ่ือเป็นการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสม
ในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขันที่เหมาะสม 
4.ส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

- มีนักกีฬาตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรังเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- ส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครตรังไปร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาค โดยมีนักกีฬา
ประมาณ 180 คน และเจ้าหน้าที่
ประมาณ 60 คน 
- ส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
นครตรังไปร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับประเทศ โดยมี
นักกีฬาประมาณ 120 คน และ
เจ้าหน้าที่ประมาณ 35 คน 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
นักเรียน
เทศบาล
นครตรัง
ได้เป็น
ตัวแทน
เข้าร่วม

การ
แข่งขัน
ระดับ 

ประเทศ  
50 คน 

 

1.นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีความรู้ความ 
สามารถด้านกีฬา
ประเภทต่างๆ 
2.นักเรียนเทศบาลนครตรังมี
การพัฒนาการเล่นกีฬาอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
3.วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ
และเหมาะสมกับความ
ต้องการ 
4.นักเรียนเทศบาลนครตรัง 
มีการพัฒนาการกีฬาที่ด ี
5.คณะครูนักเรียนใน
สังกัดมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

-ส านักการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
-สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ต่อ) 

 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลนครตรัง มีครู 
นักเรียนและประชาชนร่วม
กิจกรรมจ านวน 20,000 คน 
จ านวน 1 ครั้ง 
- นักเรียนตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรังเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง  ๆ
จ านวน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

269 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการแข่งขันและ
ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 
2.เพ่ือเป็นการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐาน
การกีฬาของเยาวชน
และประชาชน 
 

- ส่งทีมกีฬาเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ 
- จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง  ๆเช่น  ฟุตบอล ว่ายน้ า 
เทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง  
เทควันโด ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
ส่งทีม
และ/
หรือ

จัดการ
แข่งขัน 
9 ครั้ง 

1.ทีมกีฬาเทศบาลมี
ศักยภาพในการเล่นกีฬา
สูงขึ้น 
2.เยาวชนและประชาชนได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 
3.เป็นการสร้างนักกีฬาสู่
การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
    2.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนากีฬา
มวยเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจศิลปะแม่ไม้
มวยไทยข้ันพ้ืนฐาน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักมวย
ของศูนย์ศิลปะแม่ไม้
มวยไทยได้รับการ
พัฒนาฝีมืออย่าง
ต่อเนื่องและสูงขึ้น 
3.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
มวยไทยให้เป็นมรดก
ไทยสืบไป 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวยไทย
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดการแข่งขันมวยไทย 
จ านวน 4 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 5 
กิจกรรม 

1.เด็กและเยาวชนที่เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจศิลปะแม่ไม้
มวยไทยข้ันพ้ืนฐาน 
2.นักมวยของศูนย์ศิลปะ
แม่ไม้มวยไทยได้รับการ
พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง
และสูงขึ้น 
3.ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ได้รับการอนุรักษ์เป็น
มรดกไทยสืบไป 
 
 
 
 

- ส านักการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
การออมทรัพย์และ
กองทุนชุมชนเมือง
ในชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักการอด
ออม สะสมเงินด้วยสัจจะ 
มีเงินทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและ
สวัสดิการของสมาชิก 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 
3.เพ่ือรู้จักผนึกก าลังรวม 
น้ าใจความสามัคคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
4.เพ่ือให้การเรียนรู้ส่งเสริม
ประสบการณ์ เรื่องเงินทุน 
 
 
 

-จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้
แก่สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์และกองทุนชุมชน
เมืองพร้อมทัศนศึกษาดู
งาน   

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ

เข้าใจ
สามารถ
น าไปใช้ 
ในชีวิต 

ประจ าวันได้ 

1.ประชาชนรู้จักวางแผน
ในการใช้จ่ายเงินใน
ครอบครัว 
2.ชาวบ้านมีความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับออมทรัพย์มาก
ขึ้น 
3.ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี 
4.ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเรื่อง
ของการเงินและการออม
เพ่ิมข้ึน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนิน 
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพ่ือประชาชนในชุมชนน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรังได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  ได้แก่
เกษตรอินทรีย์, ผักพ้ืน บ้าน 
การขยายพันธุ์ไม้,ธรรมชาติ
ศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน,การพัฒนาอาชีพ
แบบยั่งยืน,การฟ้ืนฟูพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
ของผู้เข้า
อบรม

สามารถน า
ความรู้ไปใช้ 

ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ประชาชนใน
ชุมชนสามารถน า
แนวคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนท่าจีน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการบ้าน
ตัวอย่างวิถีพอเพียง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ในแต่ละชุมชนมีบ้าน
ต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่สมาชิกในชุมชนในเรื่อง
ของการใช้พื้นที่ที่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2.เพ่ือสร้างการร่วมกลุ่มใน
ชุมชนให้สมาชิกในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3.เพ่ือสร้างการพ่ึงพาตนเองใน
ระดับครัวเรือนต่อเนื่องไปจนท า
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ชุมชนมีบ้านแบบอย่าง
ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นที่ให้
ความรู้และเป็นแนวทาง
แก่สมาชิกในชุมชน 1  
แห่ง ต่อ 1 ชุมชน โดย
จัดท าป้ายบ้านตัวอย่าง  
จ านวน 62 ป้าย 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 ของ
ชุมชน
ทั้งหมด 
มีบ้าน

ต้นแบบ 

1.แต่ละชุมชนมีบ้านตน้ แบบที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเป็น
แนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ที่
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
2.มีการร่วมกลุ่มในชุมชนให้สมาชกิ
ในชุมชนเข้ามามีสว่นรว่มใน
กิจกรรม 
3.เป็นตัวอย่างแก่สังคมอ่ืน  ๆหรือ
สังคมเมืองที่มีพ้ืนที่น้อย แต่
สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดใน
พ้ืนที่มีอย่างจ ากัด 
4.ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
สมาชิกชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเลือก
ซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานกับผู้น า
ชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้น าองค์กร
ชุมชนมีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย 
2.เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการเลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพและการตรวจสอบ 
 

-มีผู้น าองค์กรชุมชนร่วม
กิจกรรม  
-จัดท าเอกสารข้อมูล
สินค้าท่ีผ่านมาตรฐาน
สินค้าแล้วเป็นหมวดหมู่
ชุมชนละ 2 เล่ม 

54,000 54,000 54,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
การทดสอบ
และมีความ
พึงพอใจใน
การอบรม 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 

1.มีผู้น าองค์กรชุมชน
ที่มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 4 
คน/ชุมชน 
2.มีคู่มือสินค้าท่ีผ่าน
การรับรองสินค้าแล้ว 
2 เล่ม/ชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  ป้องกัน  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด 
สี่มุมเมือง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน 
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชน
ให้ร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3.เพ่ือเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติด 
4.เพ่ือสนองนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-จัดอบรมเข้าค่ายให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
แกป่ระชาชนทั่วไป  ในเขต
เทศบาล จ านวน 2 รุ่นๆ 
ละ 150 คน  มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 300 คน 
-ทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 200,000 200,000 -ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
การทดสอบ
และมีความ
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 
-ร้อยละ 80 

ของผู้เข้า ร่วม
ทัศนศึกษาดู
งานมีความ
พึงพอใจ 

 

1.ประชาชนรู้จักการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  
ท าให้สังคมเกิด
ความสงบสุข  
2.ประชาชนรู้จักการ
ท างานในลักษณะ
เครือข่าย 
3.สร้างภูมิต้านทาน
ด้านยาเสพติดแก่
ประชาชน 
4.สนองนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนศรีตรัง 4, 
นาตาล่วง 2,  
โคกขัน 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  ป้องกัน  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
2.เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  
3.เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่คณะท างานต้านยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกีย่วกับกองทุน
แม่ของแผ่นดินจ านวน  
1 ครั้ง   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-ผู้เข้ารับ
การอบรม
ผ่านการ
ทดสอบ
และมี

ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 

1.สมาชิกชุมชนมีความ
เข้าใจบทบาทกองทุนแม่
เพ่ิมมากข้ึน 
2.ประชาชนในชุมชนได้รับ
รู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
3.ชุมชนมีขวัญและก าลังใจ
ในการต่อสู้เอาชนะยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  ป้องกัน  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม 
การด าเนินงานเพ่ือ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 
 

1.เพ่ือสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนในชุมชนให้
เห็นถึงความส าคัญของเด็ก 
สตรี และคนชรา 
2.เพ่ือลดปัญหาการกระท า
ความรุนแรงต่อสตรี เด็ก 
และคนชรา 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
สตรี จ านวน 120 คน 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-ผู้เข้ารับ
การอบรม
มีความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 

1.ประชาชนเห็น
ความส าคัญของสตรี 
เด็ก และคนชรา 
2.ปัญหาการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและคนชราลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  ป้องกัน  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
เครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือค้นหาแกนน าระดับ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 100  คน  
จากองค์กรต่างๆ  ของ
ชุมชน 
2.เพ่ือจัดระบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลนครตรังให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.เพ่ือจัดระบบการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดของเทศบาลนคร
ตรังให้คลุมพ้ืนที่ทุกชุมชน
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

-กิจกรรมค้นหาแกนน า
ระดับชุมชนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 100 คน 
-กิจกรรมจัดระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของเทศบาล
นครตรัง 
-จัดระบบเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดของเทศบาล
นครตรังให้คลุมพ้ืนที่ 
ทุกชุมชน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีแกนน า
เครือข่าย

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยา
เสพติด
เพ่ิมข้ึน 
100 คน 

1.มีแกนน าระดับ
ชุมชนของเทศบาล
นครตรังทุกชุมชน  
2.มีระบบการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลนคร
ตรังที่ชัดเจน
สามารถยืนยัน
ข้อมูลได้ทุกชุมชน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  สู่เมืองแห่งความสุข 
   2.6  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  ป้องกัน  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการอบรมสัมมนา 
“ครอบครัวอบอุ่น  
ต้นทุนสังคมไทย” 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว 
2.เพ่ือรวมกลุ่มสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนเทศบาล
นครตรังเป็นเครือข่าย
ท างานแก้ปัญหายาเสพติด 

-ครอบครัวต้นแบบของ
ชุมชนร่วมกิจกรรม 124 
ครัว  ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก  
-แกนน าชุมชนร่วม
กิจกรรม 124 คน 
-แกนน าสตรีร่วม
กิจกรรม 132 คน 
-แกนน าผู้สูงอายุร่วม
กิจกรรม 62 คน 
-แกนน าเยาวชน 62 คน 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 

400,000 
 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน
การทดสอบ
และมีความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีครอบครัว
เข้มแข็ง  
2.มีแกนน าองค์กร
ชุมชนร่วมกิจกรรม  
3.มีระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดที่ยั่งยืน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 
2.6 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีความรู้
ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด 
2.เพ่ือให้เด็กเยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 
-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ครู  
วิทยากร และนักเรียน
แกนน าต่อต้านยาเสพติด 

300,000 300,000 300,000 ปีละ 1 ครั้ง 1.เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เรื่องโทษของ
ยาเสพติด 
2.เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
   3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท า
การชุมชน  
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือซื้อที่ดินใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 

-จัดซื้อท่ีดินที่ใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
ชุมชนบ้านหนองยวน 2, 
วัดกุฏยาราม 3, โคกยูง
นาตาล่วง 2 และชุมชน 
เขต 4 

- 
 

21,000,000 
 
 

18,000,000 
 
 

มีที่ดิน
ส าหรับ
ก่อสร้าง
อาคารที่
ท าการ
ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

19 
ชุมชน 

 
 

1.ชุมชนมีที่ดินเพ่ือ
ใช้ในการก่อสร้างที่
ท าการชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
-ชุมชนบ้าน
หนองยวน 2, 
วัดกุฏยาราม 3, 
โคกยูง, 
นาตาลว่ง 2 
และชุมชน 
เขต 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่่าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนศรีตรัง 1 
บริเวณข้างอิญญาวัฒน์
แมนชั่น 
 

1.เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในยามค่่าคืน 
2.เพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า
ของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า
และไฟฟ้าสาธารณะ โดย
ติดตั้งเสาพาดสายไฟฟ้า
ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ตรัง ตามแนวถนนระยะ 
ทางประมาณ 150.00 
เมตร   

150,000 
 

- - 1 จุด 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในยามค่่าคืน 
2.สามารถรองรับความ
ต้องการใช้กระแส ไฟฟ้า
ของประชาชนที่มีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 
  
  
  
 

2 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่่าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนควนหาญ 
(ข้างโรงเรียนบุญเหลือ 
เกื้อคง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในยามค่่าคืน 
 2.เพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า
ของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
ตามแนวถนน ระยะทาง
ประมาณ 100.00 เมตร   

100,000 
 

- - 1 จุด 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในยามค่่าคืน 
2.สามารถรองรับความ
ต้องการใช้กระแส ไฟฟ้า
ของประชาชนที่มีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                           
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าแรงต่่าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนควนขนุน 
(ข้างคลองน้่าเจ็ด) 
 

1.เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนในยามค่่าคืน 
2.เพ่ือรองรับความ
ต้องการใช้กระแส 
ไฟฟ้าของประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้ง 
เสาพาดสายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง ตามแนว
ถนนระยะทางประมาณ 
300.00 เมตร   
 

300,000 
 

- - 1 จุด 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในยามค่่าคืน 
2.สามารถรองรับความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า
ของประชาชนที่มีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 
  
  
  
  

4 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้่า ค.ส.ล. 
บริเวณหลังโรงเรียน
เทศบาล 8 (อนุบาลฝัน 
ที่เป็นจริง)  
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้การระบาย
น้่ามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้่าไม่
ท่วมขัง 

- ก่อสร้างรางระบายน้่า ค.ส.ล. 
กว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.80 เมตร จากหนองน้่าหลัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ถึง
ท่อระบายน้่าคลองห้วยยาง 
ความยาวประมาณ 170.00 
เมตร 
 

6,500,000 - - 1 สาย 1.การระบายน้่า 
มีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้่าไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                      
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้่า ค.ส.ล. 
ถนนรัษฎา ซอย 2 จาก
ถนนรัษฎาไปทางทิศ
ตะวันตกจดบ้านเลขท่ี 
36/5 และจากข้าง
บ้านเลขท่ี 70/2 จดข้าง
บ้านเลขท่ี 40/19 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่ามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 1.90 - 
5.40 เมตร ยาว 294.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,220 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้่าพร้อม
บ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 และ 0.60 เมตร ความ
ยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อย
กว่า 465.00 เมตร  
 
 
 
 
 

3,500,000 - - 1 สาย 1.ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า 
มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้่าไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 



 

285 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                         
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้่า ค.ส.ล. 
ถนนจริงจิตร ข้าง
บ้านเลขท่ี 32/2 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่ามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 250.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พ้ืนด้านบนเป็นรางตื้น  
มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ ความยาว 
ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 
500.00 เมตร 
 

3,664,000 - - 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า 
มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้่าไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 

 



 

286 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                      
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
วิเศษกุล ซอย 3 ไปทาง
ทิศตะวันออก 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่ามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกประมาณ 0.50 เมตร 
พ้ืนด้านบนเป็นรางตื้น มี
ฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที่ ความยาวทั้งสอง 
ข้างไม่น้อยกว่า 150.00 
เมตร 

950,000 - - 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า 
มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้่าไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 

 



 

287 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต และก่อสร้าง
ท่อระบายน้่า พร้อมทาง
เท้าถนนขนานทางรถไฟ 
(กันตัง-ท่ากลาง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่ามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ปูผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง 8.50-
17.00 เมตร ยาว 787.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
9,234 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า 
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 

1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า 
มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้่าไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 



 

288 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
ถนนและรางระบายน้่า 
เชื่อมระหว่างถนนทุ่งควน
ถึงถนนรักษ์จันทน์ ซอย 3 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่า
จากถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หนา0.05 เมตร 
กว้าง 8.00-10.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 
205.00 เมตร หรือพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 1,845 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ด้านบนเป็นรางตื้น มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่
ความยาวทั้งสองข้างไม่
น้อยกว่า 410.00 เมตร 

2,710,000 
 

- - 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้่าไม่ท่วม
ขัง 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 



 

289 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้่า  
ถนนจริงจิตร ระหว่าง
บ้านเลขท่ี 15 กับ          
ปอนด์ทอง ซอย 2 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
7.00 เมตร ยาว 290.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,030 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พ้ืน
ด้านบนเป็นรางตื้น มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ
พ้ืนที่ ความยาวไม่น้อย
กว่า 580.00 เมตร 
 
 

4,000,000 
 

- - 1 สาย 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้่าไม่ท่วมขัง 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 



 

290 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง   
ระบบสายเมนไฟฟ้าถนน
วิเศษกุล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบ
ไฟฟ้าบริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา และเกาะกลางถนน
หน้าส่านักงานเทศบาลถึง
เกาะกลางถนนหน้าที่ว่าการ
อ่าเภอเมืองตรัง 

 - ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า
บริเวณเกาะกลางถนน
หน้าส่านักงานเทศบาล
นครตรังถึงเกาะกลาง
ถนนหน้าที่ว่าการอ่าเภอ
เมืองตรัง ระยะทาง
ประมาณ 190.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม 
จ่านวน 8 ตู้ 
 - ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา 
ระยะทางประมาณ 
16.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุม จ่านวน 1 ตู้ 
 
 

1,600,000 - - 2 จุด 1.เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
งานระบบไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกหอ
นาฬิกา และเกาะ
กลางถนนหน้า
ส่านักงานเทศบาล
ถึงเกาะกลางถนน
หน้าที่ว่าการ
อ่าเภอเมืองตรัง
เพ่ิมข้ึน 

- ส่านักการช่าง 
 - งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
และรางระบายน้่า  
ถนนเจิมปัญญา  
ซอยโรงเรียนดรุโณทัย  
เริ่มจากบ้านเลขที่ 35/2 
ไปทางทิศเหนือ  
จดบ้านเลขท่ี 35/1 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.50 - 4.50 เมตร ยาว  
55.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 175 ตร.ม. 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. ชนิดพ้ืนบนเป็นผวิ
เรียบ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ความยาว 
64.00 เมตร  

420,000 
 
 
 
 

- - 
 

1 สาย 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้่าไม่ท่วมขัง 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
แยกจากถนนศรีตรังถึง
ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง 
เชื่อมต่อถนนควนขนุน 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 
 

- งานปรับพื้นทางพร้อมก่อสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,380 ตร.ม. 

4,888,000 
 

- - 
 

1 สาย 1.ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
  

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างบริเวณทางแยก
ภายในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในยามค่่าคืน 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ 
ทางแยกหรือจุดที่ต้องการ 
ความสว่าง จ่านวน 15 จุด โดย 
- ติดตั้งเสาสูง 12 เมตร พร้อม
โคมไฟส่องสว่าง  รวม 15 ต้น 
- ติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้า จ่านวน 
15 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

3,000,000 - - 1 แห่ง 1.อาคาร
อเนกประสงค์  
มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้อุปกรณ์
ทางไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95 
 

1.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในสวนสาธารณะยามค่่าคืน 
2.เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
สวนสาธารณะ 
 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
บนเสาความสูง 3 - 7 เมตร 
จ่านวนไม่น้อยกว่า 200 ชุด 
- ซ่อมแซมไฟเสาสูงเดิม 
จ่านวน 10 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนคร
ตรัง 

7,500,000 - - 200 ชุด 1.แสงสว่างภายใน
สวนสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 
 2.สวนสาธารณะมี
ความปลอดภัยใน
ยามค่่าคืน 
 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
  
   

16 โครงการขยายเขตการ
จ่ายน้่าประปา บริเวณ
หลังโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้่าส่าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

- ขยายเขตการจ่าย
น้่าประปาบริเวณหลัง
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) ตามมาตรฐาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

1,500,000 
 
 
 
 

- - 
 

1 สาย 1.ประชาชนมีน้่าที่
สะอาดส่าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกคอนกรีตและ
ท่อระบายน้่า ค.ส.ล.
พร้อมทางเท้า ถนน
ขนานทางรถไฟ (ช่วง
ห้วยยอด-ตรัง  ตั้งแต่
ถนนท่ากลางถึงถนน 
ห้วยยอด ซอย 19) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจรหนา 0.05 
เมตร กว้างประมาณ 7.00-9.00 
เมตร ยาวประมาณ 1,980.00 
เมตร 
- ก่อสร้างท่อระบายน้่า ค.ส.ล.  
และท่อระบายน้่าชนิดเหลี่ยม
ขนาด 1.00, 1.20, 1.50 และ 
3.10 เมตร  มีบ่อพักทุกระยะ 
ประมาณ 10.00 เมตร   
- ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. พร้อม
คันหิน กว้างข้างละ 2.00 เมตร   
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิว
จราจรกว้าง 9.00 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร 
 

- 85,000,000  
ขอรับการ 
สนับสนุน 

- 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่า
จากถนน 
และอาคารมี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
น้่าไม่ท่วมขัง 
  
  
  

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
และรางระบายน้่า ค.ส.ล.  
ถนนสาธารณะซอยแยก
จากถนนนางน้อยไปสุด
บ้านเลขท่ี 56/1 
 

(บางส่วนเป็นที่ดินส่วน
บุคคล) 
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้าง  
2.40  เมตร ยาวประมาณ 
60.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้่า  
ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  พ้ืน
ด้านบนเป็นรางตื้น  มีฝา
ปิดเปิดทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพ 
พ้ืนที่ ความยาวทั้งสองข้าง  
ไม่น้อยกว่า  120.00 เมตร 
 

- 
 

- 510,000 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 
2.การระบาย 
น้่าจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น น้่าไม่ท่วมขัง 
  
  
  

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ค.ส.ล.เชื่อมเกาะกลางน้่า 
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95 

1.เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน  
 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร พร้อมกัน
ดินพังหัวสะพานทั้งสอง
ข้าง 
 

- - 
 

2,000,000 1 แห่ง 1.ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 

20 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้่าสาธารณะ บริเวณ
ชุมชนหลังควนหาญ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้่าส่าหรับการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างหอถังเก็บน้่า
สาธารณะ จ่านวน 1 
แห่ง 

- 1,000,000 - 1 แห่ง 1.บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
เรื่องน้่าในช่วง
หน้าแล้ง 
 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
และท่อระบายน้่า ค.ส.ล. 
ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 4 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้การระบายน้่ามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 5.00-8.00 
เมตร ยาว 110.00 เมตร  
- ก่อสร้างท่อระบายน้่า  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก พ้ืนด้านบน
เป็นรางตื้น ยาวทั้งสองข้าง
ไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร  

2,500,000 - - 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
2.การระบายน้่ามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้่า
ไม่ท่วมขัง 
 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
 

22 โครงการขยายเขตการ
จ่ายน้่าประปา ถนน
โรงเรียนซอย 5 และ 
ซอยชาญยุทธ (ควนคีรี) 
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้่าส่าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

- ขยายเขตการจ่ายน้่า 
ประปาถนนโรงเรียน  
ซอย 5 และซอยชาญยุทธ  
(ควนคีรี) ตามมาตรฐาน
ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

- 
 
 
 

2,000,000 
 

- 
 

1 สาย 1.ประชาชนมีน้่า
ที่สะอาดส่าหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                       
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตการจ่าย
น้่าประปา บริเวณชุมชน
สวนจันทน์ 1,2,3,4 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้่าส่าหรับการอุปโภค 
บริโภค 

- ขยายเขตการจ่าย
น้่าประปาบริเวณชุมชน
สวนจันทน์ 1,2,3,4  
ตามมาตรฐานของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

- 
 
 
 

2,000,000 
 

- 
 

4 สาย 1.ประชาชนมีน้่าที่
สะอาดส่าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

-ส่านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ                          
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างศาลา 
ที่พักผู้โดยสาร ภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นที่พักและ
อ่านวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสารและประชาชน 

- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. จ่านวน 7 
หลัง หลังละ 150,000 บาท  ดังนี้ 
1.บริเวณหน้าสนามกีฬา 1 ถนน
รัษฎา จ่านวน 1 หลัง 
2.บริเวณหน้าสนามกีฬา 2 ทุ่งแจ้ง 
ถึงหน้าวัดประสิทธิชัย จ่านวน 3 
หลัง 
3.บริเวณหลังสวนสาธารณะ
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
ถนนพัทลุง จ่านวน 1 หลัง 
6.บริเวณสามแยกถนนห้วยยอด 1 
หลัง 
7.สามแยกถนนพระงาม-ถนนนาง
น้อย จ่านวน 1 หลัง 
 

- 1,050,000 
 

- 7 หลัง 1.ผู้โดยสารและ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางมีที่พัก
และได้รับความ
สะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น 

-ส่านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                          
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน  
 

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟ
จราจร เพ่ิมเติมบริเวณทาง
แยกต่างๆ ดังนี้ 
- บริเวณทางแยกวัด 
ตันตยาภิรม ถนนท่ากลาง  
- บริเวณทางแยกวัดแจ้ง  
ถนนกันตัง   
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
- ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 
300 มม. จ านวน 8 ชุด 
- ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 
จ านวน 3 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนครตรัง 

 
 
 

1,350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,350,000 
 
 

 
 
 
- 

2 จุด 1.ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
  

-ส านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                              
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
การจราจรทางโค้งและ
ทางแยกถนนรักษ์จันทน์ 
(บริเวณ รักษ์จันทน์  
ซอย 7) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
 

- ติดตั้งแท่งกันชนคอนกรีต (Concrete 
Barrier) Type 2 กึ่งกลางถนนระยะทาง
ประมาณ 210.00 เมตร โดยเว้นช่องทาง
ข้าม (ทางม้าลาย) พร้อมทาสีช่องทาง
ข้าม จ านวน 1 จุด ความความเหมาะสม 
- ติดตั้งป้ายเตือน, ป้ายแนะน า และป้าย
บังคับ รายละเอียดตามแบบ จ านวน 14 
ป้าย พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟเหลือง
กระพริบ บริเวณหัว-ท้ายเกาะ และจุด
ทางข้าม  
- ตีเส้นแนวหยุด บริเวณทางแยกเข้า-
ออกซอย จ านวน 2 จุด 
- ทาสีเครื่องห้ามหยุดรถ (ขาว-แดง) ขอบ
ทางเท้าบริเวณบริเวณทางแยกเข้า-ออก
ซอย และจุดกลับรถ จ านวน 9 จุด  
 

- 800,000 - 1 แห่ง 1.ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                                
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาเส้นทาง
จักรยานภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้
จักรยานเป็นพาหนะในการ
เดินทางประจ าวันในเขต
เมือง 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร
ในเขตเมือง 
3.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมออก
ก าลังกาย 
4.เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านสันทนาการและด้าน
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

จัดท าเส้นทางจักรยานรอบ
เขตเทศบาลนครตรัง 
ระยะทางประมาณ 16 กม. 

- 7,000,000 - เส้นทาง
จักรยาน 
16 กม. 

1.ประชาชนหันมา
ใช้จักรยานเป็น
พาหนะเดินทาง
ประจ าวันในเขต
เมืองเพ่ิมขึ้น 
2.ปัญหาการ 
จราจรในเขตเมือง
ลดลง 
 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                             
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจรภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบสัญญาณไฟ
จราจรให้ดียิ่งขึ้น 
2.เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 จุด โดย 
- ซ่อมชุดควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 
จ านวน 9 ชุด 
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ช ารุด 
- ทาสีเสาสัญญาณไฟจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 

1,500,000 - - 10 จุด 1.ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
  

-ส านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                          
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
การจราจรบริเวณสาม
แยกควนคีรี-หลังจวน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

- ติดตั้งป้ายจราจร จ านวน 2 จุด 
- ตีเส้นจราจรและเครื่อง หมาย
จราจรบนพื้นทาง 

- 250,000 - 1 สาย 1.ประชาชนมี
ความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
  

-ส านักการช่าง 
-งานจัด
สถานที่และ
การไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ                          
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
มาตรฐานทางหลวง
เทศบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาทางหลวง
เทศบาลให้ได้ตามมาตรฐาน
ทางหลวงท้องถิ่นในเขต
เมือง รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.เพ่ือกับกับดูแล ควบคุม
การใช้ทางหลวงเทศบาลให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
ก าหนด (พ.ร.บ.ทางหลวง 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 

ปรับปรุงทางหลวงชั้นที่ 
2 จ านวน 1 สาย / ปี 
โดยด าเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุงทางเชื่อม 
- จัดระเบียบการเชื่อม
ทางกับทางหลวง
เทศบาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางหลวง 
- จัดระเบียบทีจ่อดรถ 
- ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย/ปี 1.ทางหลวงเทศบาล
ได้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถิ่นในเขต
เมือง สามารถรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.สามารถบังคับใช้
กฎหมายทางหลวง 
เพ่ือจดทะเบียน 
ควบคุม ก ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 
 
 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
    -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
    3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบ
ก้าจัดตะไคร่น้้า บริเวณ
น้้าพุ ถนนพัทลุง 

1.เพ่ือปรับปรุงและ
บ้ารุงรักษาประติมากรรม
และน้้าพุให้มีสภาพสมบูรณ์
สวยงาม 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ชุดกินรีและน้้าตก พร้อม
เดินสายไฟฟ้า และตู้ควบคุม 
จ้านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งระบบก้าจัดตะไคร่
น้้า พร้อมเดินระบบ
สายไฟฟ้าและระบบท่อ 
จ้านวน 1 ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 680,000 
 

- 1 แห่ง 1.งานประติมากรรม
และน้้าพุได้รับการ
บ้ารุงรักษาให้มีสภาพ
สมบูรณ์สวยงาม 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
  
  



 

307 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนนรัษฎา-ถนน
พระราม 6-พัทลุง 
  

(โครงการที่เกินศักยภาพ)  
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
จราจรและปัญหาน้้าท่วมขัง 
2.เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

- ก่อสร้างระบบระบายน้้า  
และทางเท้าพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
รัษฎา - ถนนพระราม 6 - 
ถนนพัทลุง 
- ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน
ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่้า ตาม
แบบแปลนของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 
 
 
 
 

- 
 

- 200,000,000 
(งบขอรับการ
สนับสนุน) 

1 สาย 1.สามารถแก้ไขปัญหา
การจราจรและปัญหา
น้้าท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 
2.ทัศนียภาพของถนน 
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 
 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนนห้วยยอด 
  

(เสนอโดยเวทีประชาคม)  
 

(โครงการที่เกินศักยภาพ) 
  
  

1.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
จราจรและปัญหาน้้าท่วม
ขัง 
2.เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนห้วยยอดให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 

- ก่อสร้างระบบระบายน้้า 
และทางเท้าจากสะพาน
ข้ามคลองห้วยยางถึงสาม
แยกวัดกุฏยาราม 
- ปรับปรุงเกาะกลางถนน 
ห้วยยอดใหม่ ความกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ความ
ยาวประมาณ 900.00 
เมตร  ปลูกไม้ยืนต้น ไม้
ดอกไม้ประดับ ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนน 
 
 
 
 

- - 10,000,000 
 

1 สาย 1.สามารถแก้ไข
ปัญหาการจราจรและ
ปัญหาน้้าท่วมขังได้ดี
ยิ่งขึ้น 
2.ทัศนียภาพของ
ถนนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบ
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนน
รื่นรมย์  
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 
 

- รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม 
- ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้
ดิน ไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่้า 
ตามแบบแปลนรายการ
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

- - 7,000,000 1 สาย 1.ทัศนียภาพของ
ถนนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 
 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานวิศวกรรม 

5 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์พื้นที่ลานตรา
สัญลักษณ์ฯ ด้านติดถนน
พัทลุง 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
พ้ืนที่ลานตราสัญลักษณ์ฯ 
ให้มีสภาพสมบูรณ์สวยงาม 
และเป็น Landmark ของ
เมืองอีกจุดหนึ่ง 
 
 
 
 

- ตกแต่งจัดสวนไม้ดอก      
ไม้ประดับ พื้นที่ประมาณ 
1,200 ตารางเมตร 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

- - 3,000,000 
 

1 แห่ง 1.ภูมิทัศน์พื้นที่ลาน   
ตราสัญลักษณ์ฯ   
มีความสมบูรณ์และ
สวยงาม เป็น 
Landmark ของเมือง 
  
 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
 3.4  แนวทางการพัฒนา    พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซม
ประติมากรรมน้้าพุ 
บริเวณหน้าลานตรา
สัญลักษณถ์นนพัทลุง 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนพัทลุง บริเวณ
ประติมากรรมน้้าพุ ให้มี
สภาพสมบูรณ์สวยงาม 
และเป็น Landmark ของ
เมืองอีกจุดหนึ่ง 
 

- ขัดท้าสีประติมากรรม
และขัดผิวหินขัดแท่น
ติดตั้งประติมากรรมใหม่   
- เปลี่ยนระบบปั๊มน้้าพุ 
จ้านวน 1 ระบบ 

- - 500,000 
 

1 แห่ง 1.ภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนพัทลุง มีความ
สมบูรณ์และสวยงาม 
เป็น Landmark  
ของเมือง 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม  
  

7 โครงการปรับปรุงถนน
รื่นรมย์เพ่ือเป็นถนนสาย
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับการ
จับจ่ายใช้สอยและอ้านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในเขตเมือง  และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พักผ่อนในเขตเทศบาล 
2.เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 
 

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
ถนนรื่นรมย์เพ่ือให้เป็น
ถนนคนเดิน พื้นที่
ประมาณ 3,200 ตาราง
เมตร สอดรับกับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีด้านข้าง
สโมสรข้าราชการจังหวัด
ตรังเป็นลานวัฒนธรรม  

- - 24,000,000 
 

1 สาย 1.ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีพ้ืนที่
ส้าหรับการจับจ่าย      
ใช้สอยในเขตเมือง   
2.เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม 
 

-ส้านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม  
  

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.1  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใน
การสร้างอาชีพเพ่ิม 
2.เพ่ือก่อให้เกิดการผลิต
สินค้าชุมชนสู่สินค้าสุดยอด
ตามนโยบายของรัฐ 
3.เพ่ือร่วมรณรงค์ฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.เพ่ือให้ประชาชนได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กร
ในการประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

-กระตุ้นให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
เพื่อพัฒนาสนิค้าของกลุ่มไปสู่
สินค้า  OTOP ให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น การ
ฝึกอบรมการท าอาหาร การ
ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา 
การจัดท าบญัชีครัวเรือน การ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์หรือ
สหกรณ์ร้านค้า การท าปุ๋ย
ชีวภาพ การบริการจัดการ  
ซุ้มอาหาร การพัฒนาและ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ภาษาตา่งประเทศ เป็นตน้ 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความพึง

พอใจในเรื่อง
การจัด

กิจกรรม เช่น 
วิทยากร,

สถานที่อบรม
,ระยะเวลา,
ความรู้ความ

เข้าใจ 

1.เยาวชน  
ประชาชนเกิด
ทักษะด้านอาชีพ 
2.สร้างรายได้แก่
ครอบครัวและกลุ่ม  
3.สินค้าของกลุ่ม 
สามารถพัฒนาสู่
สินค้า OTOP ตาม
นโยบายของรฐั  
4.ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
5.ประชาชนรู้จัก
การท างานบรหิาร
เป็นกลุ่ม 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
และประกวดมหกรรม
สัตว์เลี้ยง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การส่งเสริมการฝึกและการประกอบ
อาชีพจากการเลี้ยงสัตว์  
2.เพ่ือต้องการให้มีการส่งเสริม
สนับสนนุให้ประชาชนมีโอกาสน า
สัตว์เลีย้งต่างๆ เข้าประกวดใน
จังหวัดตรงั 
3.เพ่ือต้องการให้มีการส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์ไว้
จ าหน่ายพันธุ์สตัว์จากชมรมตา่งๆ 
เช่น นก แมว สุนัข ฯลฯ 
4.เพ่ือต้องการให้มีการส่งเสริม
สนับสนนุให้ผู้เลีย้งสัตว์มีการเลีย้งดู 
การให้ความรูเ้รื่องการเลี้ยงดูทีถู่ก
วิธี  
 

-จัดให้มีการประกวดพันธุ์
สัตว์ชนิดต่างๆ โดยผู้เลี้ยง
สัตว์สวยงามส่งพันธุ์เข้า
ร่วมประกวดตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและ
สากลเพื่อเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นในการเลี้ยงสัตว์
ของตนเอง โดยจัดให้มี
การประกวดพันธุ์สัตว์
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
มีสัตว์เข้าร่วมประกวด
ประมาณ 1,500 ตัว   

700,000 
 
 

700,000 
 
 

700,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจใน

กิจกรรมที่
จัดขึ้น 

1.ท าให้ผู้สนใจสง่สัตวเ์ข้า
ประกวดมีการดูแลพันธุ์
สัตว์เลีย้งของตนเองอย่างด ี
เพ่ือเตรียมไว้ประกวด 
2.ท าให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง 
3.ท าให้ลดปัญหาของการ
ระบาดของโรคและพาหะ
น าโรคสตัว์เลีย้ง 
-ท าให้ผู้ที่ผลิตพันธุ์สัตว์มี
โอกาสปรบัปรุงพันธุ์สตัว์ไว้
จ าหน่ายตามความต้องการ
ของผู้เลี้ยงสัตว์และท าให้
เกิดอาชีพลดการวา่งงาน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจัดงาน
กล้วยไม้และ 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จัดการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และส่งเสริมการฝึกและเป็น
อาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 
2.เพ่ือต้องการให้มีการส่งเสริมให้มีการ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์พ้ืนเมืองให้มาก
ยิ่งขึ้น 
3.เพ่ือต้องการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์
พ้ืนเมืองของจังหวัดตรังไม่ให้สูญพันธุ์ 
4.เพ่ือต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้มี
โอกาสเข้าชมงานประกวดและการโชว์
พันธุ์กล้วยไม้จากทั่วประเทศและรับรู้
วิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้อย่างถูกต้อง 
5.เพ่ือต้องการให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับของไทย 

-จัดให้มีการประกวด
กล้วยไม้จ านวนอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
-จัดให้มีการสาธิตให้ความรู้
ถ่ายทอดวิธีการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
-มีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติพันธุ์ไม้และ
วิธีการขยายพันธุ์ต้นไม ้
-จัดการประกวดและแข่งขัน
ทักษะการจัดสวนไม้ดอกไม้
ประดับจากประชาชน และ
นักเรียนจากสถานศึกษา
ต่างๆ 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจใน

กิจกรรมที่
จัดขึ้น 

1.ท าให้เกิดการส่งเสริม
อนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์
พ้ืนเมืองมากขึ้น 
2.ท าให้ประชาชนจังหวัด
ตรังจะช่วยกันอนุรักษ์
กล้วยไม้พันธุ์พ้ืนเมืองของ
จังหวัดตรังได้ด ารงอยู่
ตลอดไป 
3.ท าให้มีประชาชนจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาท่อง 
เที่ยวจังหวัดตรังมากขึ้น 
4.ท าให้ประชาชนและ
นักเรียนเกิดประสบการณ์
การจัดสวนชนิดต่างๆและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับของไทย 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
 
 
 
 
 



 

314 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการกิจกรรมดูนก
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการดูนก
แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่
สนใจ 
2.เพ่ือร่วมอนุรักษ์พันธุ์นกชนิด
ต่างๆ ให้เยาวชนรุ่นหลัง 
3.เพ่ือเด็กเยาวชนใช้อุปกรณ์การดู
นกได้อย่างถูกต้อง 
4.เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการศึกษา
ดูนกชนิดต่างๆ ในท้องถิ่น 
5.เพ่ือต้องการให้เยาวชนได้อนุรักษ์
นกให้คู่กับการจัดการด ารงรักษา
สัตว์ประเภทนกให้อยู่คู่กับป่าไม้
และธรรมชาติทั่วไป 
 

-จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่
เด็กเยาวชนและประชาชน 
โดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ 
พร้อมคู่มือในการศึกษา  
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ได้มี
โอกาสศึกษาถ่ายทอดใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสให้
เด็กเยาวชนและประชาชน
ออกศึกษาได้เรียนรู้ใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต้   
โดยมีเด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 50 คน 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

1.ท าให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเป็นพ้ืนฐานในการ
ช่วยกันอนุรักษ์นกชนิด
ต่าง  ๆในท้องถิ่น 
2.ท าให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใช้อุปกรณ์การ
ดูนกได้อย่างถูกต้อง 
3.เด็กเยาวชนมีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงในการศึกษาดูนก
ชนิดต่าง  ๆในท้องถิ่น 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
 
 
 
 
 
 



 

315 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้บริการ 
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครตรัง 
2.เพ่ือพัฒนาด้านการบริการ
ท่องเที่ยวด้านการตลาด
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
- จัดการประชุม อบรม สัมมนา 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
อาทิ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการแก่
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
โครงการมัคคุเทศก์น้อย/มัคคุเทศก์
ชุมชน ฯลฯ 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดท า
คู่มือ แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว เช่น จัดท าคู่มือ แผ่น
พับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครตรัง ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 200,000 อย่างน้อย 
2 กิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 

อย่างน้อย 
1 ชิ้นงาน 

1.เกิดการจ้างงาน 
ประชาชนมีอาชีพ
และกระจายรายได้สู่
ชุมชน 
2.ตอบสนองความ
ต้องการด้านการ
บริการแกน่ักท่อง 
เที่ยวได้มากขึ้น 
3.แหล่งท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรงั 
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่ 
หลาย 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการบริการฟรี
อินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ือ
บริการข้อมูลส่งเสริม
การศึกษาและสนับสนุน
การท่องเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือบริการประชาชนให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การบริการต่างๆ ทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์  
2.เพ่ือพัฒนาการติดต่อ 
สื่อสารภายในเขตเทศบาล
นครตรังอย่างไร้ขีดจ ากัด 
3.เพ่ือเสริมสร้างแหล่ง
ความรู้ด้านการศึกษาให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรังและค้นหาข้อมูล
ของนักท่องเที่ยว 
 
 

- ติดตั้งและให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ที่ให้บริการสื่อสารไร้
สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มี
ผู้ใช้บริการ

จ านวน
ร้อยละ 80 

 

1.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สามารถ
เข้าถึงประชาขนได้
อย่างรวดเร็ว 
2.ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับ
เทศบาลได้ง่ายและ
สะดวก 
3.สนับสนุนการศึกษา
นอกระบบ 
4.นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร์ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะกะพัง
สุรินทร์ให้มีสภาพสมบูรณ์
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงพ้ืนผิวลานพัก ผ่อนทาง
ทิศตะวันตก พ้ืนที่ประมาณ 
5,000 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงลานน้ าพุพร้อมติดตั้ง
ระบบน้ าพุใหม่ 1 ระบบ 
- ติดตั้งน้ าพุพร้อมระบบแสงสี
เสียง กลางสระน้ า 1 ระบบ 
- ก่อสร้างสะพานข้ามระหว่าง  
เกาะดอกไม้กับถนนภายใน  
กว้าง  3 เมตร ยาว 55 เมตร 
- ก่อสร้างประภาคารและจัดสวน
บริเวณเกาะดอกไม้ พ้ืนที่
ประมาณ 400 ตารางเมตร 
 
 

- 25,000,000 - 1 แห่ง 1.ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาพักผ่อนหย่อนใจ
และออกก าลังกาย
ภายในสวน 
สาธารณะได้รับ
ความสะดวกมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการขยายพ้ืนที่
สวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
  

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน  
หย่อนใจและนันทนาการ
ภายในเขตเมืองให้มากข้ึน 
2.เพ่ือรองรับประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้บริการสาธารณะที่เพ่ิม
มากขึ้น 
 

ขยายพ้ืนที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เนื้อที่  
5–3– 4/10 ไร ่โดย  
- ก่อสร้างถนน ทางเดิน ลาน
อเนกประสงค์และที่จอดรถ 
- ก่อสร้างอาคารร้านค้าและศาลา
พักผ่อน 
- ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 
- ปลูกต้นไม้/จัดสวนหย่อม 
- งานระบบประปา/สุขาภิบาล 
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
 
 
 

- 45,000,000 
(งบขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 1 แห่ง 1.มีพ้ืนที่พักผ่อน    
หย่อนใจและ
นันทนาการภายใน
เขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
2.สามารถรองรับ 
ปริมาณประชาชน
และนักท่องเที่ยว
ได้มากข้ึน 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงอาคาร
ประดิษฐานพระโพธิสัตว์
กวนอิม (เขาหนองยวน) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  
  
  
  

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเดิม
ให้สามารถใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่า 
2.เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเมือง 
3.เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมแก่เยาวชน และ
ประชาชน 
4.เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์อริย
สงฆ์ที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ 

-ก่อสร้างลิฟต์และบันไดทาง
ขึ้นอาคาร  
-ก่อสร้างลานปฏิบัติธรรม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร 
-ก่อสร้างลานจอดรถและ
ทางเข้าจากถนนมหาราช 
-ปรับปรุงตกแต่งภายใน
อาคารเดิมจัดท าเป็น
พิพิธภัณฑ์อริยสงฆ์ 
-จัดท าระบบกันซึมดัดฟ้า
อาคารทั้งหมด 
-ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ
พ้ืนที่ 
 

- 
 

32,000,000 - 1 แห่ง 1.สามารถใช้
ประโยชน์พื้นที่
อาคารเดิมอย่าง
คุ้มค่า 
2.มีแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
3.มีสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมแก่เยาวชน
และประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
4.มีพิพิธภัณฑ์ 
อริยสงฆท์ี่มีชื่อเสียง
ของภาคใต้ ใน
จังหวัดตรัง 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวน 
สาธารณะทับเที่ยง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
  
  
  
  
  

1.เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนพื้นที่
การออกก าลังกาย
กลางแจ้ง และที่จอดรถ
ให้มากขึ้น 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ประชาชนและเยาวชน
สนใจการออกก าลังกาย 
  

- ก่อสร้างลานจอดรถและ PLAZA 
พ้ืนที่ประมาณ 3,800 ตร.ม. 
- ก่อสร้างอาคารห้องพักเจ้าหน้าที่ส่วน
ติดต่อสอบถาม ห้องควบคุม ศาลา
ทางเดิน อาคารออกก าลังกายในร่ม  
พ้ืนที่ประมาณ 550 ตร.ม. 
- ก่อสร้างสวนน้ าส าหรับเด็ก ผู้ใหญ่
พร้อมระบบบ าบัดน้ าในสระ  ลาน
อเนกประสงค์ และศาลาริมน้ า พ้ืนที่
ประมาณ 6,100 ตร.ม. 
- ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พ้ืนที่ประมาณ 
1,800 ตร.ม. 
- ก่อสร้างห้องน้ า/ส้วม พ้ืนที่ 60 ตร.ม. 
- จัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ พ้ืนที่ประมาณ 4,900 ตร.ม. 
 
 

- 100,000,000 
 

- 1 แห่ง 1.ประชาชนมี
สถานที่ในการเล่น
กีฬากลางแจ้งเพ่ิม
มากขึ้น 
2..มีพ้ืนที่จอดรถ
ส าหรับผู้เข้ามาใช้
สถานที่ออกก าลัง
กายมากข้ึน 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ      
ที่ดีข้ึน 
  

-ส านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปั่นจักรยาน
ศึกษาธรรมชาติและสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
ศึกษาธรรมชาติและสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

1.ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การถ่ายทอดสู่เยาวชน
และคงอยู่คู่ท้องถิ่น
เทศบาลนครตรังตลอดไป 
2.เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับชุมชน
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจัดงาน 
วันรัฐพิธีและ 
วันส าคัญอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่าน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดี ความ
กตัญญูกตเวทีในวันส าคัญ
ทางรัฐพิธี 
2.เพ่ือเทิดทูนและด ารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมนิทรรศการอันเกี่ยว 
เนื่องในวันรัฐพิธีและวันส าคัญ เช่น 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา 
มหาราชินี 28 กรกฎาคม (วันคล้ายวัน
พระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ) 2 เมษายน (วันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ) วันปิยมหาราช วันท้องถิ่น
ไทย 18 มีนาคม และวันส าคัญต่าง ๆ  
. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 75 
จากที่

ส านักปลัด
ท าหนังสือ
เชิญบุคคล 
ภายนอก 

 

1.ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้ แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  
2.ประชาชนมีศูนย์รวม
แห่งจิตใจและมีความ
รักสามัคคี สร้างความ
สมานฉันท์แก่คนใน
ชาติ 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานรัฐพิธี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  4.3  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เชิดชู  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน 
วันเทศบาล 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เทศบาล
นครตรัง โดยให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันเทศบาลทุกคน 
2.เพ่ือจัดกิจกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในวัน
เทศบาล 

จัดงานวันเทศบาล โดย 
- ประกอบพิธี/กิจกรรมทาง
ศาสนา 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (รับบริจาคโลหิต
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรัง พัฒนาสถานที่ราชการ 
และท่ีสาธารณะต่างๆ  
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
เทศบาลนคร
ตรังเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.บุคลากรเทศบาลได้
ตระหนักและระลึกถึง
บทบาทและหน้าที่เพ่ือ
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลและ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบอย่าง
กว้างขวาง 
 
 
 
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานรัฐพิธี 
 



 

324 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการศิลป์สร้างสุข 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชน ประชาชน  
ได้แสดงถึงความสามารถ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

- จัดการแสดงดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม โดยเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง 

300,000 300,000 300,000 6 ครั้ง 1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้แสดงออก
ทางศิลปวัฒนธรรม 
2.ศิลปวัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบต่อ
อนุชนรุ่นหลังต่อไป
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระวัดควนขัน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู และการ
อนุรักษ์ประเพณีชักพระเดือน 
5 ของวัดควนขัน 
2. เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคีของหมู่คณะในการ
ท างานร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
4. เพ่ือท านุบ ารุงเผยแผ่
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
5. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
 
 
 

จัดงานประเพณีชักพระ 
จ านวน 3 วัน 3 คืน โดยมี
กิจกรรมด้านศาสนา การ
แสดงของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน การแสดงมหรสพ 
การประกวด การแข่งขันฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง 1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจประเพณี
ชักพระเดือน 5 และวิถี
ชีวิตชุมชน 
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆและ
เกิดความสามัคคีใน
การส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆทางพระพุทธ- 
ศาสนาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 
3.เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิม
ฉลองและเลน่สงกรานต์อย่างมี
ความสุข 
4.เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณและ
ผู้สูงอายุ 
5.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวของคนในท้องถิ่น 
 

- จัดให้มีกิจกรรมทาง 
พระพุทธศาสนา พิธีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ ขบวนอัญเชญิพระ 
/ สงกรานต์และการละเล่นภาค
บันเทิง การเล่นสงกรานต์ การ
แสดงของพิธีกร ดารานักร้อง 
การแสดงมหรสพ กิจกรรมภาค
บันเทิง การละเล่นต่างๆในการ
เล่นสงกรานต ์ 
- น าเอาประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมมาประยุกต์การเลน่
สงกรานตส์มัยใหม่เพ่ือ
ยกระดับสู่สากล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 
80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
งานมี

ความพึง
พอใจ 

 

1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ให้
ยั่งยืน 
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูต่อผู้
หลักผู้ใหญ่และบรรพ
บุรุษ 
3.เด็ก เยาวชนได้รับ
ความสุข สนุกสนาน
อย่างเต็มที่ในการร่วม
กิจกรรม 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ให้ด ารงอยู่สืบไป 
2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนเห็น
ความส าคัญของสายน้ า 
3.เพ่ือส่งเสริมการละเล่น
พ้ืนบ้านให้ด ารงอยู่สืบไป 
4.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้แสดงความรู้
ความสามารถและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความสุขในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

-  กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและศิลปิน
พ้ืนบ้านรวมถึงประโยชน์
ของสายน้ า 
- กิจกรรมภาคกลางวัน เช่น 
การประกวดกระทงใบตอง 
การประกวดกระทงใหญ่ 
- กิจกรรมภาคกลางคืน เช่น 
การแสดงดนตรี การแสดง
บนเวที พิธีลอยกระทง 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 
- กิจกรรมส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
งานมี

ความพึง
พอใจ 

 

1.มีเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งเป็นการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมและศิลปิน
พ้ืนบ้านให้ด ารงอยู่
สืบไป  
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความสุข
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความสุข
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานส่งเสริม
ประเพณี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการเชิดชู
บุคคลที่ควรบูชา 

1.เพ่ือเชิดชูเกียรติและคุณ
งามความดีของพระยารัษฎา
นุประดิษฐ์ให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน 
2.เพ่ือเชิดชูเกียรติและคุณ
งามความดีของบุคคลที่สร้าง
ชื่อเสียงและความดีให้แก่
จังหวัดตรัง 
3.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
จังหวัดตรังและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
4.เพ่ือสร้างความสุขแก่
ประชาชน 
 
 

- จัดงานเฉลิมฉลองให้แก่
พระยารัษฎานุประดิษฐ์  
โดยให้มีพิธีเชิดชูเกียรติ  
วางพวงมาลัย จัดให้มีการ
แสดงมหรสพ 
- จัดการมอบเกียรติบัตรแก่
บุคคลที่สร้างคุณงามความดี
และชื่อเสียงให้จังหวัดตรัง 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง 
 

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ตระหนักถึง
ผลของการสร้างความดี 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ของ
ประวัติบุคคลต่างๆ 
3.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความสุขใน
การร่วมกิจกรรม 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานวิชาการ
แผนงานและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกปูชนียบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์ 
สืบสานส่งเสริม
เอกลักษณ์ จารีต
และประเพณี
ท้องถิ่น 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา 
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล  
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ  
4.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีความสุขในช่วง
เทศกาลประเพณีต่างๆ 
 
 

- จัดงานเทศกาลถอืศีลกินผัก 
- จัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
- จัดงานเทศกาลตรุษจีน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆที่ส าคัญ 
- อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 
80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
งานมี

ความพึง
พอใจ 

 

1.ท้องถิ่นจะมีประเพณี
วัฒนธรรมให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาและสืบ
ทอดตลอดไป 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคนมี
ความพอใจและมี
ความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-ส านัก
การศึกษา 
-งานวิชาการ
แผนงานและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชน
รักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่เด็ก
และเยาวชนด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน 
4.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสเรียนรู้จริง 
5.ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-จัดเข้าค่ายเด็กเยาวชนด้าน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 
60 คน 
-เด็กเยาวชนในชุมชนและเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-จัดให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี
และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
โดยตรงเพ่ือให้เด็กเยาวชนได้
ทักษะและประสบการณ์จริง 
ในการสัมผัสกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยตรง  

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
90 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความ
พึงพอใจ
และมี
ความรู้
ความ

เข้าใจใน
การ

อนุรักษ์
สิ่งแวด 
ล้อม 

1.ท าให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ท าให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น 
3.ท าให้เด็กและเยาวชน
เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
4.ท าให้เด็กในชุมชนมีการ
ท ากิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชน
เมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพันธุ์สัตว์
น้ าลุ่มแม่น้ าตรัง 10 
สายพันธุ์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์สัตว์
น้ าลุ่มแม่น้ าตรัง 10 สายพันธุ์
เอาไว้เป็นอาหารของท้องถิ่น 
2.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับแกนน า
ชุมชนหมู่บ้านในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมไว้ 
 

-อนุบาลพันธุ์ปลา จ านวน 10 
สายพันธุ ์เพ่ือปล่อยในลุ่ม
แม่น้ าตรัง 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สามารถ
อนุบาล

พันธุ์ปลาที่
มีในลุ่ม

แม่น้ าตรัง 
ได้ 10 
ชนิด  

เพ่ือปล่อย
ในลุ่ม

แม่น้ าตรัง 

1.มีพันธุ์สัตว์น้ า 10สาย
พันธุ์ในลุ่มแม่น้ าตรัง
ตลอดไป 
2.มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรของท้องถิ่น
ไว้เพ่ือลูกหลาน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม)  
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียน, เยาวชนมีความ
ตระหนักเกิดจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3.เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ ์
การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์เรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและ
เยาวชน 
 

-อบรมเสริมสรา้งความรู้แก่
นักเรียนโรงเรยีนเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม 13 โรงในเขต
เทศบาล แบ่งเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้ 
  -ระดับประถมศึกษา 
  -ระดับมัธยมศึกษา 
 

-เข้าค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
แกนน าครูและนักเรียน
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 150 คน 

500,000 500,000 500,000 -นักเรียน
โรงเรียน
เครือข่าย    
ทั้ง 13 โรง
ได้รับการ
อบรม  
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 

-ร้อยละ 
90 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

1.นักเรียน, เยาวชนมีความ
ตระหนักเกิดจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.มีเครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3.นักเรียนและเยาวชนได้รับ
การสร้างเสริมประสบการณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
พ้ืนที่ต่างจังหวัดที่มีการ
ด าเนินงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการสร้าง
จิตส านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกันลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่ภาคี
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ในเขตเทศบาล 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์สนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม, ชมรม อสม., ชุมชน
และประ ชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล 
3.เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะก่อน
เข้าสู่กระบวนการฝักกลบหรือการ
จัดการของเทศบาล 
4.เพ่ือลดผลกระทบและปัญหา
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

-อบรมภาคีเครือข่าย
สิ่งแวดล้อม, ชมรม อสม., 
ชุมชนและประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาล 
-จัดนิทรรศการส่งเสริมและ
สนับสนนุผลการด าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ในวันส าคัญ
ต่างๆ เชน่ 
    -สิ่งแวดล้อมไทย 
    -สิ่งแวดล้อมโลก 
    -วันส าคัญอ่ืนๆ 
-รณรงค์ในเขตเทศบาลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
-สัมมนาและศึกษาดูงาน 1 
ครั้ง จ านวน 50 คน 
 

100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90  
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้
เพ่ิมขึ้น 

 

-จัด
นิทรรศการ 

1 ครั้ง 
 

-รณรงค์อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

 

-ร้อยละ 90 
ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจ 

1.ลดปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองแห่ง
ความสุข 
2.ลดปริมาณขยะ และ
งบประมาณในการ
จัดการขยะ 
3.ปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลดลง สามารถ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมือง
คาร์บอนต่ า 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการสร้าง
จิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ร่วมกันลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา (ต่อ) 
 
 

 -อบรมให้ความรู้ เรื่อง  
การคัดแยกขยะเพ่ือลด
ปริมาณขยะจาดต้นทาง  
และการจัดการขยะ
อันตราย  แก่แกนน า
ชุมชน/อสม./
ผู้ประกอบการ/
ผู้ประกอบการหาบเร่แผง
ลอย/นักเรียน/เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 

   -ร้อยละ 80  
ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ 
และให้
ความ 

ส าคัญใน
การคัดแยก

ขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการรักษ์น้ า
ตามแนว
พระราชด าริ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือสนับสนุนด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริของพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การ
จัดการทรัพยากรน้ าโดยวิธี
ธรรมชาติ 
2.เพ่ือเฝ้าระวังและบ าบัด
คุณภาพน้ าในคลองห้วยยางและ 
คลองน้ าเจ็ดให้มีคุณภาพดีขึ้น 
3.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตส านึกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
4.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่าย LA 21 

-จัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ 
แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล  
จ านวน 100 คน 
-จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการตรวจ 
วัดคุณภาพน้ า 
-เพ่ิมจุดบ าบัดคุณภาพน้ าในคลอง
ห้วยยาง/คลองน้ าเจ็ด 1 จุด โดยวิธี
ธรรมชาติ เช่น  
   -แพหญ้าแฝก 
   -แพเตยหอม 
   -ปลูกต้นพุทธรักษา/เตยหอม
แนวคลอง 

200,000 200,000 200,000 -ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู ้

 

-ค่า OD และ PH 
อยู่ในมาตรฐาน
คุณภาพน้ าดีขึ้น
ก่อนเข้าระบบ

บ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาล 

 

-คลองห้วยยาง /
คลองน้ าเจ็ดได้รับ

การบ าบัด
คุณภาพน้ าโดยวิธี
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

1 จุด 

1.คุณภาพน้ าใน
คลองห้วยยาง 
และคลองน้ าเจ็ด 
มีคุณภาพดีขึ้น 
2.ลดปัญหาการ
จัดการคุณภาพ 
และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมสามารถ
สนับสนนุและ
ส่งเสริมการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมือง
แห่งความสุข 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการรักษ์น้ า
ตามแนว
พระราชด าริ (ต่อ) 
 

 -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และทัศนศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ าตามแนว
พระราชด าริ พื้นที่ต่างจังหวัด 
 

   -ร้อยละ 90  
ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้และมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการปรับ 
ภูมิทัศน์ริมคลอง
น้ าเจ็ดบริเวณด้าน
หน้าที่ท าการชุมชน
สรรพากร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในชุมชน 
2.เพ่ือจัดให้มีพ้ืนที่
ส าหรับการแสดงและจัด
งานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปีของชุมชน 
3.เพ่ือป้องกันการ
พังทลาย ของดิน และ
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- ก่อสร้างลานกระเบื้อง
คอนกรีตอัดแรงส าเร็จรูป พื้นที่
ประมาณ 90 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีต 
อัดแรงส าเร็จรูป ความยาว
ประมาณ 15.00 เมตร ความสูง
ประมาณ 3.00 เมตร 
- ก่อสร้างลานบันไดท่าน้ า  
ค.ส.ล.ความยาวประมาณ 5.00 
เมตร ขั้นบันไดสูงจากระดับน้ า
ประมาณ 3.00 เมตร 
- งานจัดสวนและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 
 

2,000,000 - - 1 แห่ง 1.เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ
และจัดงานประเพณี
ของประชาชนใน
ชุมชน 
2.ป้องการการ
พังทลายของดินและ
การบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา 
ล าคลองและหนองน้ า
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า          
ลดปริมาณขยะ วัชพืชและ 
สิ่งกีดขวางในล าคลอง 
2.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์และเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ 
ล าคลอง 
3.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
 

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างส านักการช่าง และ
ประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนา
คลองห้วยยาง, คลองน้ าเจ็ด, 
หนองน้ าสาธารณะ ฯลฯ ใน
วันสิ่งแวดล้อมโลกและวัน
ส าคัญต่างๆ  ปีละไม่น้อย
กว่า 2 ครั้ง โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
- ขุดลอกสันดินที่กีดขวาง
การไหลของน้ าในล าคลอง 
- ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ าในล าคลอง, 
หนองน้ า 

200,000 200,000 200,000 อย่างน้อย 
2 ครั้ง/ปี 

1.เป็นการเฝ้าระวัง
แหล่งน้ าสาธารณะ
เพ่ือให้สามารถเข้า
ปรับปรุงแก้ไขได้ทัน
การเมื่อเกิดวิกฤติ 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีโอกาส
ร่วมกิจกรรมและมี
จิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ล า
คลอง 

-ส านักการช่าง 
-งานบ าบัดน้ า
เสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์หนองน้ า
สาธารณประโยชน ์
บริเวณถนนเพลิน
พิทักษ์ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 
2.เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาท่ี
สาธารณประโยชน์ 
3.เพ่ือการดูแลรักษาและ
ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ปรับภูมิทัศน์หนองน้ า
สาธารณประโยชน์ บริเวณถนน
เพลินพิทักษ์ พ้ืนที่ 3-3-24 ไร่ 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
โดยจัดท าเป็นลานพักผ่อน, 
ศาลาพักผ่อน, ทางเดินโดยรอบ, 
งานจัดสวนปลูกต้นไม้, งาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ  
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 

11,556,000 - - 1 แห่ง 1.เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับ
การออกก าลังกาย
และพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน 
2.ป้องการการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สวนสาธารณะ 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการศึกษา
ออกแบบเพ่ือการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองห้วยยาง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม  คุณภาพ
ชีวิตของผู้อาศัยและชุมชน
ริมฝั่งคลอง น าไปสู่การ
ออกแบบและการก่อสร้าง
ที่เป็นรูปธรรม 

ว่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือ
นิติบุคคลฯ ด าเนินการดังนี้ 
- ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และขอบเขตแนวทาง
ออกแบบสภาพ ภูมิทัศน์ตาม
แนวคลองห้วยยางในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- น าผลสรุปจากการศึกษามา
ออกแบบน าเสนอเข้าสู่ระบบ
การท าประชาพิจารณ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 
- น าผลสรุปจากการศึกษา
และการท าประชาพิจารณ์มา
ออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคาเพ่ือการ
ก่อสร้าง 

2,000,000 - - 1 แห่ง 1.มีผลการ ศึกษา
และแบบแปลน
การก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองห้วยยางที่
เป็นรูปธรรม 

-ส านักการช่าง 
-งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  5.1  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์  สร้างจิตส านึก  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
พนัง ค.ส.ล.เลียบ
คลองห้วยยาง 
บริเวณถนนอุดมลาภ  
ซอย 3 ไปทางทิศ
ตะวันตก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือป้องกันการพังทลาย 
ของดินสองฝั่งคลอง 
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างพนัง ค.ส.ล.  
ฐานกว้าง 1.50 เมตร   
สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร   
ยาวประมาณ 80.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,700,000 1 แห่ง 1.สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
ดินสองฝั่งคลอง 
2.แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมในฤดูน้ า
หลาก 
  

-ส านักการช่าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                - 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียแบบครบวงจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
2.เพ่ือให้น้้าที่ผ่านระบบ
บ้าบัดน้้าเสียผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด 
  

เปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ
ของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพ
น้้าเทศบาลนครตรัง 
จ้านวน 15 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

7,100,000 - - 15 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสิทธิภาพใน
การจัดการบ้าบัด
น้้าเสียมีเพ่ิมขึ้น 
2.น้้าที่ผ่านระบบ
บ้าบัดน้้าเสียผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

-ส้านักการช่าง 
-งานบ้าบัดน้้า
เสีย 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียแบบครบวงจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการจัดการขยะ 
มูลฝอยและฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
  
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก้าจัดขยะมูลฝอย 
2.เพ่ือยืดอายุการใช้งานบ่อ   
ฝังกลบขยะ  
3.เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
มลภาวะที่จะมีต่อชุมชน
ใกล้เคียงทั้งทางน้้าและทาง
อากาศ 
  
 

1. ก้าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
ก้าจัดขยะ มูลฝอย โดย
ด้าเนินการจ้างเหมา
จัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ฝังกลบ เกลี่ย
และบดอัดขยะตกค้าง
สะสมและขยะใหม่
ประจ้าวัน  ไม่น้อยกว่า 
100 ตัน/วัน  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการขยะเพ่ือยืด
อายุบ่อฝังกลบ โดยถมคัน
ดินรอบบ่อให้สูงขึ้น 
 

24,000,000 - - 1 แห่ง 1.ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลมี
เพ่ิมข้ึน 
2.ปริมาณขยะ
ตกค้างสะสมใน
ระบบก้าจัดขยะมี
ลดลง 
3.อายุการใช้งานบ่อ
ฝังกลบขยะยาวนาน
ขึ้น 

-ส้านักการช่าง 
-งานก้าจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
-งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียแบบครบวงจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โรงงานก้าจัด
มูลฝอยเทศบาลนคร
ตรัง  
 

1.เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการใช้
สถานที่ทิ้งขยะและ
ศึกษาดูงานจัดการขยะ 
2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภายในระบบก้าจัดขยะ 
3.เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบด้าน
มลภาวะที่จะมีต่อ
ชุมชนใกล้เคียงทั้งทาง
น้้าและทางอากาศ 
 
  
 

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมยก 
ระดับผิวจราจร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสว่นส้านักงาน 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. 
3. ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียภายในบ่อก้าจัด
ขยะ โดยติดตั้งระบบเติมอากาศและเครื่องสูบน้้า
เสีย 
4. ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 
1,300 เมตร 
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงคัดแยกขยะ 
ส้านักงาน และไฟฟ้าแสงสว่างถนน 
6. ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น พ้ืนที่ประมาณ 360  
ตร.ม. ส้าหรับรองรับคณะศึกษาดูงานประมาณ 
50 คน  
7. ปลูกต้นไม้ จัดสวน ปรับภูมิทัศน์และรั้วต้นไม้
ป้องกันกลิ่น 

- 22,000,000 - 1 แห่ง 1.มีความสะดวก
ในการใช้สถานที่
ทิ้งขยะและศึกษา
ดูงานจัดการขยะ 
2.พ้ืนที่สีเขียว
ภายในระบบ
ก้าจัดขยะเพ่ิมข้ึน 
3.ผลกระทบด้าน
มลภาวะที่จะมีต่อ
ชุมชนใกล้เคียง
ลดลง 
 
  
 

-ส้านักการช่าง 
-งานก้าจัดมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสียแบบครบวงจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้้าและ
รวบรวมน้้าเสีย  
ลุ่มน้้าคลองน้้าเจ็ด 
 

(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 
 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือระบายน้้าและ
รวบรวมน้้าเสียจากแหล่งน้้า
ลุ่มน้้าคลองน้้าเจ็ดเข้าสู่
ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
เทศบาล 
  

- ก่อสร้างรางรับน้้าเสีย  
ลึก 0.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 1.20 เมตร  
ยาวประมาณ5,000 
เมตร  พร้อมจุดดักน้้า
เสียและจุดบรรจบ 
- วางท่อ HDPE ขนาด 
0.40 ม. ยาวประมาณ 
1,500 เมตร พร้อมบ่อ
พักและบ่อดักน้้าเสีย 
- ก่อสร้างสถานีสูบน้้า  
จ้านวน 1 แห่ง 
- ท้าทางเดินเลียบคลอง 
และเพ่ิมพ้ืนที่ตามแยก
ของสะพานที่คลองผ่าน  
 

- - 143,750,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

1 ระบบ 1.ท้าให้น้้าในคลอง
น้้าเจ็ดมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น  ไม่เน่าเสีย 

-ส้านักการช่าง 
-งานบ้าบัดน้้า
เสีย 
-งานวิศวกรรม 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
สัมมนาเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร 

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 
งาน และพัฒนา
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน 

- จัดการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศให้กับผู้บริหาร ผู้ชว่ย
ผู้บริหาร เลขานุการนายก เทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล
นครตรังทุกส านัก/กอง เช่น โครงการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540,  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 65 
ของ

บุคลากร
เทศบาล
นครตรัง
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

1.เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท างานและเกิน
การพัฒนา
ตนเองให้เกิด
ความก้าวหน้า
ต่อองค์กรมาก
ยิ่งขึ้น 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานการ
เจ้าหน้าที่  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการสัมมนา
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
จัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

1.เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
จัดการขยะแบบครบ
วงจรกับพนักงานและ
เจ้าหน้าที ่
2.เพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้เทศบาลนคร
ตรังมีความสะอาด
ปลอดขยะ เป็นเมืองที่
สวยงามสมกับเปน็เมือง
แห่งความสุข 

-จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
และเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
-จัดสัมมนาศึกษาดูงาน
เสริมสรา้งประสบการณ์การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะแบบครบวงจร
ให้แก่พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างฯและเจา้หน้าที่  
จ านวน 2 ครั้งๆละ 90 คน  
รวมเปน็ 180 คน 
 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 -ร้อยละ 90
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี

ประสบการณ์
และมีความ
พึงพอใจ 

ในกิจกรรม
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด 

 

1.พนักงาน พนักงานจ้างฯ
และเจ้าหน้าที ่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น 
2.พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างฯ และเจ้าหนา้ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร สามารถ
เสริมสรา้งและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
3.เทศบาลนครตรังมีความ
สะอาดปลอดขยะ เป็นเมือง
ที่สวยงามสมกับเป็นเมือง
แห่งความสุข 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานแผนงาน
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
และงานบริการ
การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่งานศูนย ์
บริการสาธารณสุข 1 
และเจ้าหน้าที่งาน
บริการการแพทย์ให้มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

-จัดการฝึกอบรม ให้แก่
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 และงาน
บริการการแพทย์ 

40,000  -  - -ร้อยละ 
100

เจ้าหน้าที่
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 
 

1.เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 และงาน
บริการการแพทย์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการอบรม
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  
ส านักการช่าง 
  

1.เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของ
ส านักการช่างได้ทราบ
บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ
ส านักการช่างได้ประสาน
ความร่วมมือกัน เกิด
ความรักความสามัคคี 

- พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้างของส านัก      
การช่าง  จ านวน 240 คน    
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าท่ีพักค่าของขวัญ 
ค่าเอกสาร ค่าฟิล์ม  ค่าล้าง
และอัดรูป  ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

อย่างน้อย  
ปีละครั้ง 

1.ก่อให้เกิดความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
2.ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
การท างานดียิ่งขึ้น 
3.น าความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การอบรมและศึกษา
ดูงานมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

- ส านักการช่าง 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 4 ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                                 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

1.เพ่ือให้บุคลากรซึ่ง
รับผิดชอบเกี่ยวงาน
ควบคุมภายในมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัด
วางระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้บุคลากรซึ่ง
รับผิดชอบเกี่ยวงาน
ควบคุมภายในมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
ติดตาม ประเมิน รายงานผล 
และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในได้ถูกต้อง 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   
ทีร่ับผิดชอบในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในของ
ทุกหน่วยงานย่อย ทุกส านัก/
กอง/สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลทุกแห่ง จ านวน 50 
คน 

200,000  - - ร้อยละ 80 
ของ

บุคลากรซ่ึง
รับผิดชอบ
เกี่ยวงาน
ควบคุม

ภายในของ
แต่ละ

ส านัก/กอง
มีความรู้

เรื่องระบบ
ควบคุม

ภายในเพิ่ม
มากขึ้น 

 
 

1.บุคลากรซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวงานควบคุมภายใน
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน 
สามารถจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาลนคร
ตรังมีความถูกต้องและมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 
 

 

1.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐานของทุก
ครัวเรือนในเขตเทศบาล 
2.เพ่ือหน่วยงานภาครัฐ
และส่วนที่เกี่ยวข้องได้รู้
ปัญหาของครัวเรือนใน
ภาพรวมสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความ
ต้องการของชุมชน 
3.เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.เพ่ือเป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐ 
 
 

- อบรมถ่ายทอดความรู้ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูลแก่บุคคล
แกนน าอสม., แกนน าจากทุก
ชุมชน ตามความเหมาะสม  
- ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็น
รายครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาล
นครตรัง 
- รวบรวมประมวลผลข้อมูล
แล้วจัดท าแบบสรุป 

200,000 200,000 200,000 สามารถ
จัดเก็บ
ข้อมูล
เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  
10 ของ
ข้อมูลปีที่
ผ่านมา 
(ปี 58  
7,669 
เล่ม) 

1.สามารถรู้ข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐานของ
ครอบครัวประชาชนใน
ทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล 
2.ท าให้รู้ปัญหาของ
ครัวเรือน 
3.สนับสนุนจัดท าแผน
ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนด 

1.เพ่ือให้เทศบาลสามารถ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้ทันสมัย
เหมาะสมกับภารกิจ
บทบาทของเทศบาลและ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า เต็ม
ศักยภาพ ได้ประโยชน์
สูงสุด 
2.เพ่ือให้พนักงานเทศบาล
มีโอกาสในการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอ่ืน 
 
 
 
 
 

- พนักงานเทศบาลได้รับการ
คัดเลือกเข้าโครงการ 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1 ครั้ง 1.เทศบาลสามารถ
ปรับเกลี่ยอัตรา 
ก าลังหรือสรรหา
อัตราก าลังที่ขาด
แคลนตามท่ีเทศบาล
ต้องการ 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการจัดการ
เลือกตั้งของ
เทศบาลและ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งทุก
ระดับ 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้การ
ด าเนินการเลือกตั้งทุก
ระดับเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลรวมทั้ง
ครอบคลุมกิจกรรมหลัก
ของการจัดการเลือกตั้ง 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้ง 

- เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือก 
ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่นตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่างและกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอ่ืน )ๆ สมาชิกสภา
จังหวัด และสมาชิกสภาเทศบาล 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ 

5,000,000 
 
 
 
 
 

5,000,000 - ร้อยละ 70
ของ

ประชาชน 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งทุกระดับ 
ดังนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี, 
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
จังหวัด 
2.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจกับกฎหมายเลือกตั้ง 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานกิจการ
สภา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการ
เสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีไทย 
 

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีใน
วิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.เพ่ือให้ความรู้เกีย่วกับการเลือกตั้งในการ
พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาระบบการเลือก 
ตั้งที่มีประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม 
เคารพกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
ตลอดจนหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
5.เพ่ือให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิต 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการอบรมให้
ความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเขต
เทศบาลนครตรัง   
(ตัวแทนจากชุมชน)   
จ านวน 3 รุ่นๆละ 220 
คน รวม 660 คน    
 

150,000 
 
 
 
 
 
 

 

- - ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 

1.ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจ ในหน้าที่
ของพลเมืองดีวิถี 
ประชาธิปไตย  
2.ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเองต่อ
สังคมสอดคล้องกับ
หลักธรรมวัฒนธรรม
ประเพณี เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน   
3.มีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการเลือกตั้ง 
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานกิจการ
สภา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานบริการด้านต่างๆ
ของเทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงานทั้งด้าน
กระบวนการ และขั้นตอน
การให้บริการของเทศบาล
นครตรัง 
2.เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การบริการเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
3.เพ่ือการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
 
 

- จัดจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่เป็น
กลางด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของเทศบาล
นครตรัง ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 30,000 รายงาน 
1 ฉบับ 

1.เทศบาลได้ทราบถึง
ความพึงพอใจของผู้มา
ใช้บริการ ในหน่วยงาน
ต่างๆของเทศบาล 
2.สามารถน ามา
ปรับปรุงการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการระบบ Call 
Center ของเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์และรับเรื่องร้อง
ขอจากประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลได้อยู่ดีมีสุข  

- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องขอ
จากประชาชน  
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
กับประชาชนในงานต่างๆ 
ของเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

- ร้อยละ 
100 ของ

เรื่อง
ร้องเรียน

ถูกส่ง
ต่อไปยัง

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ด าเนินการ

ภายใน
เวลาที่
ก าหนด 

1.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
2.ประชาชนสามารถ
ร้องทุกข์แล้วได้รับการ
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
3.ผู้บริหารสามารถ
ติดตามการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างใกล้ชิด 
4.สามารถติดต่อ 
สื่อสารกับเทศบาลได้
ง่ายและสะดวก 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการให้บริการ
ประชาชน  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือบริการประชาชนที่ 
มารับบริการงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนผู้มารับบริการ
โดยการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น การ
บริการน้ าดื่ม ประเภท
เครื่องดื่นเพ่ือสุขภาพ 
วารสารต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

1.สามารถท าให้
ประชาชนพึงพอใจใน
การมารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

-ส านักปลัด 
-งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 

8 โครงการให้ความรู้ด้าน
งานทะเบียนและบัตร
แก่ประชาชนทั่วไป 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความรู้ด้าน
งานทะเบียนและบัตร 
2.เพ่ือให้ผู้น าชุมชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการ
ขอรับบริการงานทะเบียน
และบัตร 

ประชาชนในเขตเทศบาล
จ านวน 200 คน แบ่งเป็น 
- ผู้น าชุมชน จ านวน 27 
คน 
- ผู้แทนแต่ละชุมชนจ านวน 
173 คน 
 

70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ผ่านการ
ประเมิน
ความรู้ 

1.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้ด้าน
งานทะเบียนและบัตร
มากยิ่งขึ้น 
2.ผู้น าชุมชนสามารถน า
ความรู้ด้านงานทะเบียน
และบัตรไปเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนได ้

-ส านักปลัด 
-งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 
 

 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนทางด้าน
กฎหมาย 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น
ที่ประชาชนควรรู้ 
2.เพ่ือให้ประชาชนใช้
กฎหมายอย่างถูกต้องในการ
ด าเนินชีวิต 
3.เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน 
- จัดตั้งศูนย์บริการ/จัด
อบรมให้ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายแกต่ัวแทนชุมชน
ในเขตเทศบาลนครตรังทุก
ชุมชนและประชาชนผูส้นใจ
จ านวน 100 คน 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ความรู้ 

ร้อยละ 60 

1.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรังรู้และเข้าใจ
กฎหมายทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น 
2.ประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรังน าความรู้ความ
เข้าใจทางด้านกฎหมายไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 

10 โครงการจัดท า
รายงานประจ าปี 

1.เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
2.เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงาน
ของเทศบาลต่อสาธารณะได้
อย่างครอบคลุมครบถ้วน 
ในทุกด้าน 

- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล
นครตรัง ในรอบระยะเวลา 
1 ปี จ านวน 500 เล่ม 

200,000 200,000 200,000 500 เล่ม 1.ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ด าเนินกิจกรรมของเทศบาล 
2.เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาส
ตรวจสอบติดตามการ
บริหารงานของเทศบาล 

- จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจผล
การด าเนินงาน กิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ได้รับ
เอกสารมี
ความพึง
พอใจ 

 

1.ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 

12 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอเว็บไซต์เทศบาล
นครตรังให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ 
2.เพ่ือพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
นครตรังส าหรับผู้ดูแล
ระบบ 

- พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้มี
ความทันสมัยน่าสนใจและ
สวยงาม 
- มีระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ
ให้สามารถพัฒนาข้อมูลภาย 
ในเว็บไซต์เทศบาลนครตรัง 
- มีการดูแลปรับปรุงข้อมูล 
เว็บไซต์เทศบาลนครตรังอย่าง
สม่ าเสมอ 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
ชมเว็บไซต์
มีความพึง

พอใจ 

1.เว็บไซต์เทศบาลนคร
ตรังมีรูปแบบการ
น าเสนอที่น่าสนใจ 
สวยงาม และทันสมัย 
ประชาชนสามารถเข้า
ชมเว็บไซต์ได้ 
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มีระบบการเพ่ิมข้อมูลที่
ง่ายต่อการใช้งาน 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 



 

360 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการอบรมการแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เบื้องต้นของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของเทศบาลนคร
ตรัง ในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น จ านวน 30 คน 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
เข้ารับ

ผ่านการ
ประเมิน 
ความรู้ 

1.ผู้เข้าอบรมสามารถ
แก้ไขปัญหาการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 
และบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้สามารถใช้งานได้   
 
 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 

14 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลนครตรัง 
 

1.ออกแบบและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลนครตรัง 
 

- เพ่ือให้เทศบาลนครตรัง 
มีระบบฐานข้อมูลศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
นครตรัง 
 

20,000 20,000 20,000 1 ระบบ 1.มีระบบฐานข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครตรังที่
สามารถใช้งานได้ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนารายได้ 1.เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการจ่าย
ภาษี 

-บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่
หรือรับช าระภาษีนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ 
-ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ 
เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ วิดีทัศน์ให้ประชาชน
รับทราบขั้นตอนในการช าระภาษี 
และภาษีท่ีจัดเก็บดังกล่าวเทศบาล
ได้น าไปพัฒนาท้องถิ่นและจัดท า
บริการสาธารณะ 
-จัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับ
ประชาชนตามโอกาสที่เหมาะสม 
-จัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ
ประชาชนที่นั่งคอย เช่น 
หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม กาแฟ เป็นต้น 
 

200,000 200,000 - -รายได้
เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 

5.5 
 

-ร้อยละ 
85  

ของผู้รับ 
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

1.เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 
2.ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

-กองคลัง 
-ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง 
แผนที่ภาษี 

1.เพ่ือให้เทศบาลนครตรังมี
ฐานข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถ
จัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.เพ่ือให้ข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ (LTAX3000) 
มีข้อมูลพร้อมภาพถ่าย
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

-กิจกรรมส ารวจข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี 

500,000 - - ร้อยละ 95 
ของผู้มี
หน้าที่

ช าระภาษี 
มาช าระ

ภาษี 

1.เพ่ือให้เทศบาลนคร
ตรังมีฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินที่
ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
จัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.เพ่ือให้ข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(LTAX3000) มีข้อมูล
พร้อมภาพถ่าย
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

-กองคลัง 
-ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า 
วารสารชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน 
2.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างประชาชนในชุมชน
ต่างๆ 

-จัดท าวารสารชุมชน   
3 เดือนต่อ 1 ครั้ง   
จ านวนครั้งละ 1,000 ฉบับ  

200,000 200,000 200,000 4 ครั้ง 
ต่อปี 

 
 

1.ประชาชนในชุมชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับชุมชน 
2.ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
3.ประชาชนแต่ละชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีมาก
ยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 

2 โครงการจัดตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.เพ่ือประสานความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน  
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 

-ด าเนินการจัดตั้งชุมชนใน
เขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น 
-ด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชนกรณคีรบวาระหรือ
ว่างด้วยกรณีต่าง ๆ 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
100 ของ
จ านวน
ชุมชนที่

ครบวาระ
หรือว่าง
ด้วยกรณี

ต่างๆ 
 

1.ประชาชนให้ความรว่มมือ
กันแก้ไขปัญหาของตนเอง 
2.ประชาชนได้รับการฝึกฝน
เรียนรู้การท างานกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
3.ประชาชนได้ตัวแทน 
ผู้น าชุมชนจากการ 
เลือกตั้งจาประชาชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชนเมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการแผนแม่บท
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

1.เพ่ือน าแผนแม่บทมา
บรรจุเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล 
2.เพ่ือให้การพัฒนาด้าน
ชุมชนเป็นไปอย่างมี
ระบบ 
3.เพ่ือให้ปัญหาของ
ชุมชนปรากฏในแผน 
และงบประมาณ 

- จัดประชุมประชาคมจัดท า
แผนแม่บทในเขตเทศบาล 
โดยแต่ละชุมชนจะมีแผน
แม่บทของตนเอง โดยได้พ้ืน
ฐานข้อมูลและประเด็นปัญหา
ของประชาชนและความ
ต้องการของประชาชนมา
บรรจุไว้ในแผนแม่บทชุมชน
ของแต่ละชุมชน ซึ่งแต่ละ
ชุมชนต้องมีแผนแม่บทของ
ตนเองชุมชนละ 1 เล่ม เพ่ือ
ใช้ในการเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจาก
รัฐบาล 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
100 ของ
จ านวน
ชุมชน

ทั้งหมดเข้า
ร่วมจัดท า
แผนแม่บท

ชุมชน
พ่ึงตนเอง 

1.ประชาชนให้
ความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของ
ตนเอง 
2.ประชาชนได้รับ
การฝึกฝนเรียนรู้
การท างานกลุ่ม
มากยิ่งขึ้น 
3.ประชาชนได้
ตัวแทนผู้น าชุมชน
จากการเลือกตั้ง
จากประชาชน 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

365 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือสนับสนุนชุมชน 
ในการจัดการประชุมเพ่ือ
เตรียมร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล 
2.เพ่ือสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชนเป็นค่า
วัสดุในการจัดการประชุม 
3.เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

-อุดหนุนแก่ชุมชนในการ
จัดประชุมกรรมการ 
บริหารชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนทุกชุมชน  
เกี่ยวกับการเตรียมการ
จัดท ากิจกรรมและค่า
จัดท ากิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชน 

1,740,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

1,740,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

1,740,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน

ชุมชนที่
ได้รับ

งบประมาณ
สามารถส่ง

หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1.ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ชุมชนมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
ชุมชน 
3.ชุมชนมีความ
สามัคคีมาก
ยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

366 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการเงินอุดหนุน 
กลุ่มพัฒนาสตรี 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเพ่ือความ
เข้มแข็งของกลุ่มสตรี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือสนับสนุนกลุ่มสตรีใน
การจัดการประชุมในชุมชน
เพ่ือเตรียมร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล 
2.เพ่ือสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มสตรีเป็น
ค่าวัสดุในการจัดการประชุม 
3.เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็ง สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

-อุดหนุนแก่กลุ่มสตรี 
ทุกชุมชนในการจัด
ประชุมเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดท ากิจกรรม
และค่าจัดท ากิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

1,980,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

1,980,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

1,980,000 
(เงิน

อุดหนุนฯ) 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน

ชุมชนที่
ได้รับ

งบประมาณ
สามารถส่ง

หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1.กลุ่มสตรีมี
ความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น 
2.กลุ่มสตรีมี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
ของชุมชน 
3.กลุ่มสตรีมี
ความสามัคคี
มากยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

367 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของชมรม 
2.เพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 

-ประชุมอบรมทัศนศึกษาดู
งาน การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ  จ านวนประมาณ 
100 คน 

200,000 200,000 200,000 -คะแนนแบบ
สอบ 

ถามหลังการ
ประชุมอบรม
สูงกว่าก่อน

อบรม 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

 

-ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ 

 
 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของ
ชมรม 
2.เกิดการรวมกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
-งานกิจการสตรี
และคนชรา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล 
นครตรัง 
 
 

1.เพ่ือเป็นการสร้างหลัก 
ประกันความม่ันคงของ
ชุมชนฐานรากและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 

-สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน   โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 
ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน (สมทบใน
อัตราไม่เกินเงินออมที่
ประชาชนสมทบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

62,000 
 
 

62,000 
 
 

62,000 
 
 

1 ส่วน 1.สรา้งหลักประกันความ
มั่นคงของชุมชนฐานราก
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 
 
 
 
 
 



 

369 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการจัดอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เสวนาย่อยประชาชน
พบผู้บริหาร 
 

1.เพ่ือต้องการให้ผู้บริหาร
ได้พบปะประชาชน
รับทราบปัญหาของ
ประชาชนอย่าง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน 
3.เพ่ือรับทราบนโยบาย
ของผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและนโยบาย
ของรัฐบาล 

-จัดประชุมเสวนาในเขต
พ้ืนที่ทีประชาชนอาศัย
อยู่ตามถนน-ซอยต่างๆ 
ให้ประชาชนพบกับ
ผู้บริหารเทศบาล 
-จัดให้ผู้บริหารลงพ้ืนที่
เพ่ือรับทราบปัญหาจาก
ประชาชนโดยตรง เพ่ือ
น าไปแก้ไขปัญหาต่อไป 
-จัดประชุมเพ่ือรับทราบ
นโยบายของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นโยบายของรัฐบาล 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 
80 ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา/
เสวนา 
มีความ
พึงพอใจ 

 

-ชุมชน
เข้าร่วม
ประชุม
ร้อยละ 

80 

1.ท้องถิ่น/ชุมชนเจริญ 
ก้าวหน้าด้านการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ มากขึ้นและตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 
2.ภาคประชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมมากยิ่งขึ้น 
3.ชุมชนมีความเข้าใจนโยบาย
ของรัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น 
และเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

370 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการคัดเลือก
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีในเขต
เทศบาลนครตรัง 

1.เพ่ือให้สตรีในเขต
เทศบาลได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับประชาชน  
3.เพ่ือให้สตรีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 
 
 

-ด าเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

ร้อยละ 
100 ของ
จ านวน
ชุมชนใน

เขต
เทศบาลมี
กรรมการ
ครบตาม
ระเบียบฯ 

1.สตรีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.สตรีให้ความร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาของตนเอง 
3.สตรีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและได้รับ
การฝึกฝนเรียนรู้การ
ท างานกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 



 

371 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้น าองค์กรชุมชน 
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนและ
กลุ่มต่างๆ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้องค์กรผู้น าชุมชน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 
2.เพ่ือเสริมสร้างองค์กรผู้น า
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
3.เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ของ
ผู้น าองค์กรชุมชนให้สามารถ
เป็นแกนน าใน 
การขับเคลื่อนกระบวนการ 
พัฒนาชุมชน 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน  
ผู้น าองค์กรชุมชนกลุ่ม
ต่างๆ ชุมชนในเขต
เทศบาลพร้อมด้วยการ
ทัศนศึกษาดูงาน จ านวน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า 

รับการอบรม
และทัศน

ศึกษาดูงาน 
มีความ 

รู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของตนเองและ

มีความพึง
พอใจในการ

เข้าร่วม
โครงการ 

1.ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่
มากยิ่งขึ้น 
2.ผู้น าชุมชนมีความรู้/เกิดทักษะ
ประสบการณจ์ากการศึกษาดูงาน
เพ่ือมาพัฒนาชุมชนของตนเอง
ไปสู่ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3.ผู้น าองค์กรชุมชน 
มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

372 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือสร้างองค์กรสตรีให้
เกิดเครือข่ายสู่การพัฒนา
เข้มแข็งและยั่งยืนในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
2.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้น าและสมาชิกสตร ี
3.เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ  
4.เพ่ือให้สตรีมีกิจกรรม
ต่างๆ ที่สามารถสอดรบั
นโยบายของเทศบาลและ
ของภาครัฐ 

-จัดให้มีการฝึกอบรม/
สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่
สตรีทุกด้านตามความ
ต้องการ พร้อมด้วยการ
ทัศนศึกษาดูงาน จ านวน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า 
รับการ
อบรม/

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
และทัศน

ศึกษาดูงาน
มีความ 
พึงพอใจ 

1.สร้างเครือข่ายองค์กรสตรี
ระดับเทศบาลจ านวน 1 คณะ 
2.มีกลุ่มสตรีที่มีความเข้ม 
แข็ง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,000 คน 
3.สร้างสานสายใยรักความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
4.สตรีมีกิจกรรมต่างๆที่สอด
รับนโยบาย 
ของเทศบาลและของภาครัฐ
และสมาชิกมีความรู้เกิด
ทักษะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

373 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการลูกเสือชาวบ้าน 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

1.เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของท้องถิ่นเอาไว้ 
2.เพ่ือปลูกจิตส านึกในความรัก
ชาติและความเป็นไทย เทิดทูล
และด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.เพ่ือสร้างความรักและความ
สามัคคีปรองดองของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 

-จัดกิจกรรมอบรม
ลูกเสือชาวบ้านให้แก่
สมาชิกชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง  
จ านวน 150 คน  

300,000 
 
 
 

- - -ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความพึง
พอใจต่อ
โครงการ 

เช่น สถานที่
, เวลา, 
วิทยากร 

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 
และจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 
ของความเป็นไทย ขนบ 
ธรรมเนียมอันดีงามของ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
2.ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าใจถึงลักษณะของการเป็น
พลเมืองที่ดี คือ มีเกียรติ
เชื่อถือได้บังคับใจตนเอง
พึ่งตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและ 
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการลูกเสือชาวบ้าน 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ (ต่อ) 

4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
เข้ารับการอบรมน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
5.เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน 
6.เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึง
โทษพิษภัยของยาเสพติดและวิธี
ป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดให้โทษ 
 
 
 
 
 
 

     3.ผู้ที่เข้าฝึกอบรมช่วย
เสริมสร้างความรักสามัคคี 
และการปรองดองของชุมชน 
4.ผู้ที่เข้าฝึกอบรมน าความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น 
5.ผู้ที่เข้ารับการฝึกมีความ
เข้าใจถึงโทษพิษภัยของยา
เสพติดและวิธีการป้องกัน
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
2.ลดปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  
จ านวน 120 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้ใน
การป้องกัน
ตนเองและ
มีความพึง
พอใจใน

การเข้าร่วม
โครงการ 

1.เยาวชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
2.ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรลดลง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการสื่อมวลชน
สัมพันธ์ 
 
 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ ์
ระหว่างเทศบาลกับ
สื่อมวลชน 
2.เพ่ือเพ่ิมช่องทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

- สื่อวิทยุ 
- สื่อโทรทัศน์ 
- สื่อหนังสือพิมพ์ 
- หน่วยงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
กิจกรรม 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- จัดแถลงข่าว 
- จัดการแข่งขันกีฬา 
- อบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
ของ

สื่อมวลชน
ทั้งหมด 
เข้าร่วม
โครงการ 

 

1.สื่อมวลชนมีสัมพันธภาพที่ดี
กับเทศบาล 
2.ข่าวสารของเทศบาลได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการนักข่าว
ชุมชน 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 
 
 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ดี
ระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
2.เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนิน 
งานของเทศบาล 
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 
 
กิจกรรม 
- อบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
- การประชุมพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
100 ของ
จ านวน
ชุมชน 
เข้าร่วม
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว 
2.ประชาชนมีโอกาสเข้า
มามีส่วนร่วมในการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมรับรู้ ร่วม
ตัดสินใจ เพิ่มมากข้ึน 
3.เทศบาลมีเครือข่าย
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการจัดท าแผน 
พัฒนาเทศบาล 
นครตรัง 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
2.เพ่ือให้มีแผนพัฒนา
สามปีเป็นกรอบ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดประชุมองค์กรจัดท า
แผนพัฒนาและองค์กรอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครตรัง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
พนักงานเทศบาล ประชาคม
เมือง (ประชาคมท้องถิ่น) 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีความ 
พึงพอใจ  

1.ข้อเสนอประเด็น
ปัญหาจากประชาคม
ท้องถิ่นได้ถูกน าไปสู่การ
จัดท าโครงการเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาและน าไป
บรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปีของเทศบาลนครตรัง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการรวมพลัง 
สร้างนครตรังสีขาว 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
หนังสือสั่งการ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงินแก่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลนครตรัง 
2.เพ่ือให้ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
นครตรังน าความรู้
เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ 
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความผิดตาม
กฎหมายไปปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง
การ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง จ านวน 100 คน   
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
- การประกวดค าขวัญ 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
เข้ารับการ
อบรมผ่าน

การ
ประเมิน
ความรู้
ร้อยละ 

60 

1.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครตรัง
มีความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ 
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน 
2.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครตรัง
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ 
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน ครบถ้วน 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการนครตรัง
ประสานใจร่วมคิด 
ร่วมคุย 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

1.เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนและทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
2.เพ่ือน าประเด็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และความ
คิดเห็นต่าง ๆ ไปก าหนด
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 

- การจัดประชุมเวที
สาธารณะร่วมกับตัวแทน
ประชาชน ชุมชนและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
เสวนามี
ความพึง
พอใจ 

1.ประชาชนมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา
เทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
2.ประชาชนมีความ
เชื่อถือ ศรัทธา มี
ทัศนคติที่ดีส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 



 

381 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการจัดอบรมด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

1.เพ่ือจัดอบรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรของเทศบาล
นครตรัง 
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร 

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานด้านการประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรของเทศบาล
นครตรัง จ านวน 1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน  

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เข้ารับการอบรมน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธผ์ลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหนว่ย 
งานรวมทั้งประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลนครตรังในภาพรวม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กรได้ 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์  การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการนครตรัง 
เมืองแห่งความ
จงรักภักดี 

1.เพ่ือเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
2.เพ่ือให้ประชาชน 
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ 
เอกชน ได้น าแนวทาง
ตามพระราชด าริไปใช้
เป็นแบบอย่างในการ
ท างานและการด าเนิน
ชีวิต 

- การจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติบริเวณจุดต่าง ๆ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
- การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 
- การจัดกิจกรรมและชุด
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
- การจัดกิจกรรมลงนาม
ถวายพระพร 
ฯลฯ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 
ของ

ผู้ร่วมงาน 
มีความพึง

พอใจ 

1.ประชาชนเกิดความ
รักภาคภูมิใจต่อ
สถาบันพระมหา- 
กษัตริย์และทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของปวง
ชนชาวไทย 
2.ท าให้ประชาชน
ตลอดจนหน่วย งาน
ของรัฐและเอกชนได้
น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการท างานและ
ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 
 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการชุมชน 
สวนจันทน์-วัดนิโครธ  
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม)  

1.เพ่ือป้องกันและ
รักษาทรัพย์สินของ
ชุมชน  
2.เพ่ือความเป็น
ระบบระเบียบ 
ในที่ท าการชุมชน 

- จัดท าเหล็กดัดประตูเลื่อน 
ขนาด 2.5 x 2.0 เมตร จ านวน 4 บาน  
- จัดท าเหล็กดัดประตู (เปดดได้)  
ขนาด 2.0 x 1.0 เมตร จ านวน 1 บาน 
- จัดท าเหล็กดัดบานหน้าต่าง  
ขนาด 1.6 x 1.10 เมตร จ านวน 4 บาน 
- จัดท าเหล็กดัดช่องลม  
ขนาด 0.40 x 1.0 เมตร จ านวน 4 บาน 
- จัดท าเหล็กดัดช่องลมเล็ก  
ขนาด 0.60 x 0.40 เมตร จ านวน 4 บาน 
- จัดท าเหล็กดัดหน้าต่าง  
ขนาด 4.0 x 1.20 เมตร จ านวน 8 บาน 
 
 
 
 

383,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

1 แห่ง 
 

1.ทรัพย์สินของ
ชุมชนสวนจันทน์ฯ  
มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 
2.ระยะเวลาการใช้
งานของทรัพย์สิน
นานขึ้น 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนสวนจันทน-์
วัดนิโครธ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

   - ซ่อมแซมหลังคาที่ช ารุด 
- ท าฝ้าเพดานใหม่ 
- ท ากันสาดใหม่ 
- ทาสีส่วนที่ช ารุดภายนอก
อาคาร  
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
ขนาดสูง 1.80 เมตร x 
ยาว 50.0 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการต่อเติมโรงเรือน
บริเวณด้านข้างของที่ท า
การชุมชนหลังควนหาญ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือให้เป็นสถานที่ท า
โครงการท าขนมไทย
และขนมในงานพิธี
ต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้า 
OTOP ของชุมชนและ
ในกิจกรรมอ่ืนๆ 
2.เพ่ือให้โครงการฯ  
บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- เสาส าเร็จรูปขนาด 5 x 5 นิ้ว  
จ านวน 16 เสา เหล็กฉาก  
ขนาด 4 x 2  จ านวน 30 เส้น 
ปูน หิน ทราย กระเบื้อง 
จ านวน 300 แผ่น 
 

300,000 
 

- - 1 แห่ง 1.ชุมชนจะได้มี
พ้ืนที่ท ากิจกรรม
ของชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชน 
หลังควนหาญ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมรั้วและ
ประตูปดด-เปดดที่ท าการ
ชุมชนวัดกุฏยาราม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

1.เพ่ือซ่อมแซมรั้ว 
และประตูปดด-เปดด 
ที่ท าการชุมชน 
วัดกุฏยาราม 
 

-ซ่อมแซมรั้วและประตู 
ปดด-เปดดที่ท าการชุมชน 
วัดกุฏยาราม 

23,400 
 

- - 1 แห่ง 1.รั้วและประตูปดด
เปดดที่ท าการชุมชน 
วัดกุฏยารามได้รับ
การซ่อมแซมให้อยู่ 
ในสภาพที่เหมาะสม
และมีอายุการใช้งาน
ที่ยืนยาวขึ้น 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชน 
วัดกุฏยาราม 
 
 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ท าการชุมชนต้นสมอ 
ถนนวัดคลองน้ าเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือใช้เป็นอาคารที่
ท าการชุมชนส าหรับ
การจัดประชุมและ 
จัดกิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว  
ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 
16.00  เมตร  จ านวน  1  
หลัง 
 

1,250,000 - - 1 หลัง 
 

1.สามารถปฏิบัติ 
งานสะดวกและเกิด
ความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ท าให้การปฏิบัติ 
งานมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
สายเมนไฟฟ้าที่ท าการ
ชุมชนท่าจีน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

1.เพ่ือปรับปรุงระบบ
สายเมนไฟฟ้า 
2.เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้
กระแสไฟฟ้า 
3.เพ่ือแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าไม่เพียง 
พอในการท ากิจกรรม
และประกอบการสินค้า 
OTOP ของชุมชนท่า
จีน 
 

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณ์  ณ ที่ท าการ
ชุมชนท่าจีน ดังนี้ 
- สายTHW 25 ตร.มม จ านวน  
250 เมตร 
- ท่อพีซีซี 2 นิ้ว จ านวน 6 เส้น 
- แร้คช่องพร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 2 ชุด 
- เซอกิตเบรกเกอร์ 3 เฟส  
ขนาด 50 แอมป์ จ านวน 1 ตัว 
- อุปกรณเ์บ็ดเตล็ด จ านวน 1 
งาน 

44,408 
 

- - 1 แห่ง 1.ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใช้ไฟฟ้า 
2.ชุมชนมีกระแส 
ไฟฟ้าที่เพียงพอใน
การท ากิจกรรมและ
ประกอบการสินค้า 
OTOP ของชุมชน
ท่าจีน 
 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา 
-ชุมชน 
ชุมชนท่าจีน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างเสาธง 
สถานีดับเพลิงย่อย 
สวนจันทน์ 
 

1.เพ่ือก่อสร้างเสาธง
ประจ าส านักงานสถานี
ดับเพลิงย่อยสวน
จันทน์ 
 

- ก่อสร้างเสาธง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 3 เมตร 
สูงประมาณ 12.30 เมตร 
หรือตามแบบที่เทศบาลนคร
ตรังก าหนด  
 

- 
 

167,000 - 1 แห่ง 1.มีเสาธงชาติ
ประจ าส านักงาน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 

7 โครงการก่อสร้างเสาธง 
สถานีดับเพลิงนครตรัง 
 

1.เพ่ือก่อสร้างเสาธง
ประจ าส านักงาน 
สถานีดับเพลิงนครตรัง 

- ก่อสร้างเสาธง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 3 เมตร 
สูงประมาณ 12.30 เมตร 
หรือตามแบบที่เทศบาลนคร
ตรังก าหนด พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ 
 
 
 
 

- 500,000 
 

- 1 แห่ง 1.มีเสาธงชาติ
ประจ าส านักงาน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงสถานี
ดับเพลิงย่อยสวนจันทน์ 

1.เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคารสถานที่ส านักงาน 
สถานีดับเพลิงย่อย 
สวนจันทน์  
2.มีอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบ
เรียบร้อยป้องกันการสูญ
หาย 
 

- งานปรับพื้นที่ ที่ก่อสร้าง 
- งานถมดินบดอัดแน่น 
- งานก าแพงกันดิน 
- งานอาคารเก็บเรือและวัสดุ
อุปกรณ์ 
- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ตามแบบท่ีเทศบาลนครตรัง
ก าหนด 
 
 

1,499,000 - - 1 แห่ง 1.อาคารส านักงาน
สถานีดับเพลิงย่อย
สวนจันทน์มีพ้ืนที่ใช้
สอยที่เป็นประโยชน์ 
2.สามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ดับเพลิงเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ป้องกันการสูญหาย 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บเรือและวัสดุอุปกรณ์
สถานีดับเพลิงนครตรัง 

1.เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เก็บเรือเครื่องยนต์
เรือ และวัสดุอุปกรณ์ 
2.มีอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ป้องกันการสูญหาย 

- งานปรับพื้นที่ ที่ก่อสร้าง 
- งานถมดินบดอัดแน่น 
- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- งานก่อสร้างอาคารเก็บเรือ
และวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบที่
เทศบาลนครตรังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 - - 1 แห่ง 1.สถานีดบัเพลิงนคร
ตรังมีอาคารเก็บเรือ 
เครื่องยนต์เรือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้องกันการสูญหาย 
 
 
 
 
 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บเอกสารพัสดุ  

1.เพ่ือเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของ
ทางราชการเอกสาร
การเงิน/ฎีกา/เก็บ
พัสดุฯ เพ่ือรอ
จ าหน่าย 

ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร
พัสดุ ขนาดกว้าง 25 เมตร x 
ขนาดยาว 35 เมตร 

- 6,000,000 - 1 หลัง 1.มีสถานที่เก็บรวบ 
รวมเอกสารส าคัญไว้ 
ที่เดียวกัน ง่ายส าหรับ
การค้นหา 
2.มีสถานที่เก็บพัสดุไว้
ได้คราวละจ านวนมาก 
สะดวกส าหรับการ
จ าหน่ายหรือ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

-กองคลัง 
-งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
อาคาร คสล. เป็น
อาคารศูนย์บริการ
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
 

1.เพ่ือให้บริการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ ในเขต
เทศบาลนครตรังได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-ปรับปรุงอาคาร คสล. บริเวณ
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 
1.อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาด 5.00  
x 16.00 เมตร จ านวน 1 หลัง  
เป็นอาคารศูนย์ DAY CARE 
2.อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาด 5.00  
x 16.00 เมตร จ านวน 1 หลัง  
เป็นอาคารศูนย์บริการสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
-ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ
ด้านหน้าอาคาร เป็นแอสฟัลติก 
คอนกรีต พ้ืนที่ประมาณ 1,950 ตาราง
เมตร ส าหรับที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย 
-ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
-งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน 
 

5,000,000 - 
 
 

 
 
 

 

- 
 
 

 
 

 
 

2  หลัง 
 
 
 
 
 

1.ผู้สูงอายุ และ 
ผู้พิการ ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพและ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสว่างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
 
 

1.เพ่ือให้ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 ให้มีแสง
สว่างเพียงพอ 

-ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
อาคารศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 1  

- 795,500 - 1  หลัง 
 
 
 
 

1.มีไฟฟ้าแสงสว่าง
อาคารศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 1  

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

13 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ฌาปนสถาน (เมรุ) พร้อม
เตาเผาศพปลอดมลพิษ     
วัดกะพังสุรินทร์ 
 

1.เพ่ือก่อสร้างอาคาร 
ฌาปนสถาน (เมรุ) 
พร้อมเตาเผาศพปลอด
มลพิษวัดกะพังสุรินทร์ 

-ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน 
(เมรุ) พร้อมเตาเผาศพปลอด
มลพิษ วัดกะพังสุรินทร์ 
จ านวน 1 วัด 
 

- 12,500,000 - 1  วัด 
 

1.มีอาคารฌาปนสถาน 
(เมรุ) พร้อมเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษให้ 
บริการแก่ประชาชน
ที่มาขอใช้บริการ  

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานสุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

14 โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

1.เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม
อาคารส านักงานทั้งภายใน
และภายนอกให้มีความ
เรียบร้อยสวยงาม มีพ้ืนที่ใช้
งานได้อย่างสะดวก 

-ปรับปรุงอาคารส านักงาน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 2 ชั้น 1 หลัง 
-ปรับปรุงตกแต่งภายในจัด
วางโต๊ะท างานแบบสมัยใหม่ 

- 1,500,000 - 1  หลัง 
 
 
 
 

1.มีอาคารส านักงาน
ที่เหมาะสม 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารอเนกประสงค์ 
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ 95 
  

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชนผู้ขอใช้
สถานที่อาคาร
อเนกประสงค์ 
  

- ติดตั้งผ้าม่านช่องประตู ผนัง
และหน้าต่าง จ านวน 54 ชุด 
- ติดตั้งแผ่นกันเสียงสะท้อน 
พ้ืนที่ประมาณ 750 ตร.ม. 
- ฯลฯ 

1,500,000 - 
 
 

- 
 
 

1 หลัง 1.ศักยภาพในการให ้
บริการประชาชนผู้ขอ 
ใช้สถานที่อาคาร
อเนกประสงค์เพ่ิมขึ้น 
 

- ส านักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
 
 
 

16 โครงการปรับปรุง 
ระบบป้องกันทางไฟฟ้า  
อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 

1.เพ่ือป้องกัน
อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
2.เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้า 

- ติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์เมน 
พร้อมอุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด 
- ติดตั้งตู้โหลดย่อย จ านวน   
6 ชุด 
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าหลักและ
สายไฟฟ้าวงจรย่อยที่ช ารุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน
รายการของเทศบาลนครตรัง 

750,000 - - 1 แห่ง 1.อาคารอเนกประสงค์ 
มีประสิทธิภาพในการ
ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

- ส านักการช่าง 
- งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงอาคาร
ซ่อมเครื่องจักรกล  
เป็นอาคารปฏิบัติงาน
วิศวกรรมจราจร/ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติ 
งานของงานวิศวกรรม
จราจร/งานไฟฟ้า 
2.เพ่ือใช้เป็นอาคารเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ปรับปรุงอาคาร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 540 ตารางเมตร จ านวน 
1 หลัง 

- 6,500,000 - 1 หลัง 1.มีสถานที่ส าหรับ
การปฏิบัติงาน
และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 

- ส านักการช่าง 
- งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้า 
- งานวิศวกรรม
จราจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง 
อาคารส านักงาน 
เทศบาลนครตรัง 
  

1.เพ่ือให้มีอาคาร
ส านักงานเพียงพอ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  
  

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 9 ชั้น   
ด้านหลังอาคารส านักงาน
เทศบาลเดิม ดังนี้ 
ชั้นล่าง ประกอบด้วยโถงพักคอย  
โถงลิฟต์โรงอาหาร และพ้ืนที่จัด
สวน พ้ืนที่ประมาณ 900 ตร.ม. 
ชั้นสอง  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนถ่ายและผลิตเอกสารกลาง  
ส่วนของส านักงานห้องน้ า-ส้วม 
และทางเชื่อมกับอาคารส านักงาน
เดิม พ้ืนที่ประมาณ 560 ตร.ม. 
ชั้นสาม ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของส านักงาน  ห้องน้ า-ส้วม 
และทางเชื่อมกับอาคารส านักงาน
เดิม พ้ืนที่ประมาณ 740 ตร.ม. 
 

- - 172,500,000 
 

1 หลัง 1.มีอาคารส านักงาน
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
  

- ส านักการช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการก่อสร้าง 
อาคารส านักงาน 
เทศบาลนครตรัง 
(ต่อ) 
  

  ชั้นสี ่ ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของส านักงาน และห้องน้ า-
ส้วม พ้ืนที่ประมาณ 725 ตร.ม.          
ชั้นห้า  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ส่วนของส านักงาน ห้องน้ า-ส้วม 
ส่วนพักผ่อนและจัดสวน   พ้ืนที่
ประมาณ  725 ตร.ม. 
ชั้นหก  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ห้องท างานและส านักงานรอง
นายกเทศมนตรี และห้องน้ า-
ส้วม  พ้ืนที่ประมาณ 370 ตร.ม. 
ชั้นเจ็ด  ประกอบด้วยโถงลิฟต์  
ห้องท างานและส านักงาน
นายกเทศมนตรี  และห้องน้ า-
ส้วม  พ้ืนที่ประมาณ 370 ตร.ม. 
 

      



 

398 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการก่อสร้าง 
อาคารส านักงาน 
เทศบาลนครตรัง 
(ต่อ) 
  

  ชั้นแปด  ประกอบด้วย โถงลิฟต์  
ห้องน้ า-ส้วม  ห้องเก็บของ  และ
ห้องประชุมสภาเทศบาล  พ้ืนที่
ประมาณ 370 ตร.ม. 
ชั้นเก้า  ประกอบด้วย โถงลิฟต์  
ห้องน้ า-ส้วม  ลานชมเมืองและ
พ้ืนที่อเนกประสงค์ พ้ืนที่
ประมาณ  370 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 

399 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานสวนสาธารณะ  
 
  
  

1.เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2.เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ ที่
งานสวนสาธารณะ 

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคาร
ส านักงานสวนสาธารณะ 
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 95  จ านวน  
8 ชุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครตรัง 
- ติดตั้งป้ายพร้อมตัวหนังสือ 
“ส านักงาน งานสวนสาธารณะ 
ส านักการช่าง เทศบาลนคร
ตรัง”  บริเวณอาคาร  จ านวน 
1 ป้าย 
 
 
 
 

- - 350,000 1 หลัง 1.ป้องกันการสูญ
หายแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2.ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก 
ยิ่งขึ้น  
   
  

- ส านักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

400 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในสวนสาธารณะ 
สมเด็จพระศรีนครนิทร์ 95 
 

1.เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้มา
ปฏิบัติราชการ ที่งาน
สวนสาธารณะ 

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถชั้น
เดียว กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร พื้น ค.ส.ล. 
จ านวน 1 หลัง 

1,159,000 - - 1 หลัง 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ราชการมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น  

- ส านักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
 

21 โครงการซ่อมแซม 
รถดูดโคลน หมายเลข
ทะเบียน 80-8268 ตรัง 

1.เพ่ือซ่อมแซมบ ารุง 
รักษารถดูดโคลนให้มี
สภาพใช้งานได้ดี
ตามปกติ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานดูแล
ทางระบายน้ า 
 

ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ
ต่างๆ ของรถดูดโคลน ดังนี้ 
- สวิทซ์แบบปุ่มกด 
- สวิทซ์แบบบิด ON-OFF 
- เมนสวิทซ ์
- สายไฟฟ้าพร้อมข้อต่อต่างๆ 
- รีโมทคอนโทรล 
- ระบบปั๊มไฮโดรลิกและเกียร์ 
PTO 
- ฯลฯ 

650,000 - - 1 คัน 1.ส านักการช่างมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับการปฏิบัติ 
งานที่มปีระสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
 

- ส านักการช่าง 
- งานบ าบัดน้ า
เสีย 
 
 
 

 
 



 

401 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงห้อง
ท างานส านักการศึกษา 

1.เพ่ือปรับปรุงห้องท างาน
ส านักการศึกษา ให้เป็น
สัดส่วน มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพ่ิมข้ึน สามารถใช้พ้ืนที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
เครื่องมือเครื่องใช้พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

1.ปรับปรุงตกแต่งห้อง
ท างานเดิม พ้ืนที่ประมาณ 
190 ตารางเมตร  
2.จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน
ส าหรับห้องท างานของ
พนักงานพร้อมโต๊ะประชุม  
3.ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง และเครื่องปรับ 
อากาศใหม่ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 

3,500,000 
 

- - 1 ห้อง 1.ห้องท างานส านัก
การศึกษา ได้รับการ
ปรับปรุง ให้เป็น
สัดส่วน มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพ่ิมข้ึน สามารถใช้
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมส าหรับ
การใช้งาน 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานธุรการ 

 



 

402 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถเทศบาล
นครตรัง ถนนรักษ์
จันทน์ 

1.เพ่ือก่อสร้างอาคารจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 
14.00 ม. ยาว 27.00 ม. 
จ านวน 1 หลัง พร้อมลาน
จอดรถ รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
560 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,900,000 - - 1 หลัง 1.เทศบาลนครตรังมี
อาคารส าหรับจอดรถ
ที่ใช้ในราชการ 

- ส านัก
การศึกษา 
 



 

403 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีนั่ง
ประธานและห้องพัก
สื่อมวลชนอัฒจันทร์มี
หลังคา สนามกีฬา
กลางเทศบาลนคร
ตรัง  

1.เพ่ือให้บริเวณในส่วนที่นั่งของ
ประธานมีพื้นที่ใช้สอยมากข้ึน 
มีความสวยงามและความ
สะดวก สบาย พร้อมรองรับ
การแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
2.เพ่ือให้บริเวณในส่วนที่นั่งของ
ประธานสามารถมองเห็นการ
แข่งขันได้ชัดเจนทุกมุมมองของ
สนาม 
3.เพ่ือให้สื่อมวลชนได้มีห้องพัก
ที่เป็นสัดส่วนสะดวกสบาย 
บรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติ 
งานและการรายงานข้อมูล
ข่าวสาร 

- ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณท่ี
นั่ง ประธาน 1 ที่ และ
ห้องพักสื่อมวลชน 2 ห้อง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 

2,000,000 - - 1 แห่ง 1.บริเวณท่ีนั่งของ
ประธานมีพื้นที่ใช้สอย
เพ่ิมข้ึน มีความสวยงาม
และความสะดวก สบาย 
พร้อมรองรับการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.บริเวณท่ีนั่งของ
ประธานสามารถชมการ
แข่งขันได้ทั่วทั้งสนาม 
3.สื่อมวลชนได้รับความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
และการรายงานข้อมูล
ข่าวสาร 
 
 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งแป้น
บาสเกตบอลสนาม
กีฬากลางเทศบาล
นครตรัง  

1.เพ่ือให้สนามบาสเกตบอล
มีแป้นบาสที่เป็นมาตรฐาน 
2.เพ่ือให้สนามบาสเกตบอล
มีแป้นบาสที่มีความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ 

- ติดตั้งแป้นบาสเกตบอล
ที่สนามบาสเกตบอล
กลางแจ้งภายในสนาม
กีฬากลางเทศบาลนคร
ตรัง จ านวน 4 แป้น 
(สนามละ 2 อัน) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 - - 4 แป้น 
(2 แห่ง) 

1.สนามบาสเกตบอลมี
แป้นบาสที่เป็นมาตรฐาน 
2.สนามบาสเกตบอลมี
แป้นบาสที่มีความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนาม 
เปตองขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,160 
ตร.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้มีสนามเปตองที่
สามารถใช้งานได้ทุกสภาพ
อากาศ 
2.เพ่ือให้เป็นที่ออกก าลัง
กายของเยาวชนและ
ประชาชน 

- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเปตอง สนามกีฬาทุ่ง
แจ้ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,160 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 

- 6,480,000 - 1 คอร์ด 
(36 สนาม) 

1.สนามเปตอง
สามารถใช้งานได้ทุก
สภาพอากาศ 
2.เยาวชนและ
ประชาชนมีสนามเป
ตองเป็นสถานที่ออก
ก าลังกาย 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
สนามเทนนิสในร่ม  
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้มีสนามเทนนิสที่
สามารถใช้งานได้ทุกสภาพ
อากาศ 
2.เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชน มีสนามเทนนิส
เป็นที่ออกก าลังกาย 

- ก่อสร้างสนามเทนนิส 
ในร่ม จ านวน 2 คอร์ด 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 

- 15,000,000 - 2 คอร์ด 1.มีสนามเทนนิสที่สามารถ
ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ 
2.เยาวชนและประชาชน 
มีสนามเทนนิสเป็นที่ออก
ก าลังกาย 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงรอบสนาม
กีฬาทุ่งแจ้งพร้อม 
ที่พักยามรักษาความ
ปลอดภัยจ านวน 2 
จุด และป้ายชื่อสนาม
กีฬา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือแสดงขอบเขตของ
สนามกีฬาให้ชัดเจน 
2.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของผู้มาใช้สนาม
กีฬาทุ่งแจ้ง 

- ก่อสร้างก าแพงรอบ
สนามกีฬาทุ่งแจ้งพร้อม 
ที่พักยามรักษาความ
ปลอดภัยจ านวน 2 จุด 
และป้ายชื่อสนามกีฬา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการของ
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 

- 10,000,000 - รั้วสนามกีฬา 
1 แห่ง 

1.สนามกีฬาทุ่งแจ้งมี
ขอบเขตรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
2.ประชาชนที่มาใช้
สนามกีฬาทุ่งแจ้งมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

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

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง 
 

1.เพ่ือให้สนามฟุตบอลและ 
ลู่วิ่งมีมาตรฐานสามารถ
รองรับการแข่งขันกีฬาได้ทุก
ระดับ 
2.เพ่ือให้มีสนามกีฬาเป็นที่
ออกก าลังกายของเยาวชน
และประชาชน 

- ปรับปรุงลู่วิ่งพ้ืนดินเป็นพ้ืน
ยางสังเคราะห์ 
- ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล
เป็นหญ้าเทียม 
- ปรับปรุงรั้วรอบสนาม
ฟุตบอล 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สนามฟุตบอล 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 

- 60,000,000 - 1 แห่ง 1.สนามฟุตบอลและลู่
วิ่งมีมาตรฐานสามารถ
รองรับการแข่งขันกีฬา
ได้ทุกระดับ 
2.มีสนามกีฬาเป็นที่
ออกก าลังกายของ
เยาวชนและประชาชน 

- ส านัก
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
-เพ่ือมีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการสังคม 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 5 
ชุดๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 
80,000 บาท  
 

 
80,000 

 

 
- 

 
- 

 
5 ชุด 

 

 
-มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอ 
-การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 
และการบริการ
ประชาชนเกิด 
ความรวดเร็ว 

 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 
 
 

   2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ราคา 3,200 บาท 
จ านวน 5 เครื่องๆละ 3,200 
บาท 

16,000 
 

- - 5 เครื่อง 
 

  

   3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ 
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 3 
เครื่องๆละ 7,900 บาท  
 

23,700 
 

- 
 

 

- 
 

 

3 เครื่อง 
 

 

 -กองสวัสดิการสังคม 
-ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 4) กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด  

40,000 - - 1 ชุด  -กองสวัสดิการสังคม 
-ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

   5) เก้าอ้ีแถวชนิด 3 ที่นั่ง  
จ านวน 1 ชุดๆละ 6,500 บาท  

6,500 
 

- 
 

 

- 
 

1 ชุด 
 

-มีเก้าอ้ี ไว้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 

   6) โต๊ะไม้เก็บแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 2 ชั้น ขนาดประมาณ  
80 x 40 x 81 ซม. จ านวน 6  
ตัวๆละ 2,000 บาท 

12,000 - 
 

- 
 

6 ตัว 
 

 -กองสวัสดิการสังคม 
-ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ 

   7) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บาน  แบบทึบ  จ านวน 5 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท  

25,000 - - 5 ตู้ 
 

 -กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-งานกิจการสตรีและ
คนชรา 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 8) เก้าอ้ีแถวชนิด 2 ที่นั่ง 
จ านวน 2 ชุดๆละ 4,500 
บาท 

9,000 - - 2 ชุด -มีเก้าอ้ีไว้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์ 

   9) เก้าอ้ีโช๊คปรับสูงต่ า จ านวน 
1 ตัวๆละ 4,500 บาท 

4,500 - - 1 ตัว -พนักงานมีเก้าอ้ี
นั่งปฏิบัติงาน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์ 

   10) โทรศัพท์ตั้งโต๊ะพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุดๆละ 
2,500 บาท 

5,000 - - 2 ชุด -มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห์ 

  -เพ่ือให้มียานพาหนะใน
การปฏิบัติงาน 
-เพ่ือประสานงานชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
การติดต่อส่งเอกสาร
และหนังสือต่างๆ 
-เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

11) รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 4 คันๆละ  38,000 
บาท  

152,000 - - 4 คัน -มียานพาหนะใน
การปฏิบัติงาน 
-สามารถปฏิบัต ิ
งานสะดวกและเกิด
ความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น 
-ท าให้การปฏิบัติ 
งานมีประสิทธภิาพ 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 
- เพ่ือให้ประชาชน 
ที่มารับบริการได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
- เพ่ือให้ประชาชน
ที่มารับบริการงาน
บัตรประจ าตัว
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
12) ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 
kvA 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 
การส าหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
- อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
Smart Card Reader 

 
270,000 

 
- 

 
- 

 
1 ระบบ 

 
- ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว 
-ท าให้ประชาชน
ที่มารับบริการงาน
บัตรประจ า ตัว
ประชาชน  
เกิดความพึงพอใจ 
-ท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากยิ่งขึ้น 

  
-ส านักปลัด 
-งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  
HARDWARE และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วง/ค่าชุดค าสั่งควบคุม
ระบบงานทะเบียนแบบใหม่ 

  - เพ่ือมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

13) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 6 เครื่องๆละ 16,000 
บาท 
 

96,000 
 
 
 

- - 6 เครื่อง 
 
 

- มีเครื่องมือใช้ 
ที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัติงาน 

-ส านักปลัดฯ 
-งานธุรการ 

   14) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ราคา 3,200 บาท 
จ านวน 7 เครื่องๆละ 3,200 
บาท 
 
 

22,400 
 

- - 7 เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 15) เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 39,000 
บาท 
 

39,000 - - 1 เครื่อง   

   16) เบาะลมนิรภัย ขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.6 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 4.6 ม. 
ความสูงไม่น้อยกว่า 2.3 ม. 
สามารถใช้ในการรับคนที่
กระโดดจากที่สูงไม่น้อยกว่า 
20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 1 ชุด 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 



 

415 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

- เพ่ือมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

17) เชือกน าทางส าหรับนัก
ผจญเพลิงในอาคาร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
7.5 มิลลิเมตร ยาว ไม่น้อย
กว่า 200 ฟุต พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 1 ชุด 
 

60,000 - - 
 

1 ชุด 
 

เจ้าหน้าที่มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 

   18) พัดลมระบายควันพร้อม
ท่ออ่อนระบายควัน ใช้
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดไม่
น้อยกว่า 5.5 แรงม้าเป็นต้น
ก าลัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 

300,000 
 
 

- 
 

- 
 

1 ชุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 19) สว่านไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า
เข้า 800 วัตต์/นาที รอบ
กระแทกที่ความเร็วรอบ  
0-4000 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 
เครื่อง 

8,800 
 

  1 เครื่อง 
 

  

   20) ผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 x 
1.5 ม. จ านวน 30 หลังๆ ละ 
13,000 บาท 

390,000 
 

  30 หลัง 
 

  

  - เพ่ือมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

21) โต๊ะขาพับเอนกประสงค์
ขาเหล็ก จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 
1,750 บาท 
 

26,250   15 ตัว เจ้าหน้าที่มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

-ส านักปลัดฯ 
-งานป้องกันฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 22) เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก 
จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 650 
บาท 
 

13,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

20 ตัว 
 
 

-เจ้าหน้าที่มี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 

   23) เก้าอ้ีแล็คเชอร์ เบาะพีวีซี 
มีตะแกรงใต้ที่นั่ง จ านวน 60 
ตัวๆ ละ 1,560 บาท 
 

93,600 
 

- - 60 ตัว 
 

- การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 
และการบริการ
ประชาชนเกิด
ความรวดเร็ว 

 

   24) ตู้เชื่อม พร้อมอุปกรณ์ 
เช่น สายเชื่อม เครื่องตัดไฟ
เบอร์ แผ่นเหล็กตัด เครื่อง
เจียร สายลม คีมจับเชื่อม ชุด
ตัดแก๊ส ถังลม ถังแก๊ส ฯลฯ 
พร้อมอุปกรณ์ในการเชื่อม
โลหะครบชุด จ านวน 1 ชุด 

35,000 - - 1 ชุด 
 

-เจ้าหน้าที่
สามารถจัดส่ง
เอกสารได้สะดวก
รวดเร็ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

- เพ่ือมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

25) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เครื่องๆละ 16,000 บาท 
 

16,000 - - 1 เครื่อง -เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ในการปฏิบัติ 
งานมีเพียงพอ 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษาความ
สงบฯ 

  - เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

26) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 3,200 บาท 
 

3,200 - - 1 เครื่อง - การปฏิบัติงานมี
ความรวดเรว็และมี
ประสิทธภิาพ  

 

   27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ านวน 2 คัน พร้อมติดตั้ง
โครงหลังคาอลูมิเนียมผ้าใบ 
อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
วิทยุสื่อสาร 
 

2,000,000 - - 2 คัน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 28) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 18 เครื่องๆละ 
12,000 บาท 

216,000 - - 18 เครื่อง   

   29) ตู้เหล็ก จ านวน 1 ตู้ๆละ 
5,000 บาท  

5,000 - - 1 ตู้   

   30) โทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 
46 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องๆละ 
35,000 บาท 

35,000 - -    

  - เพ่ือมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

31) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 
เครื่องๆละ 10,000 บาท 
 
 
 

10,000 - - 1 เครื่อง -เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ในการปฏิบัติ 
งานมีเพียงพอ 
- การปฏิบัติงานมี
ความรวดเรว็และมี
ประสิทธภิาพ 

-ส านักปลัดฯ 
-งานรักษาความ
สงบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 32) เครื่องโทรสาร จ านวน 1 
เครื่องๆละ 18,000 บาท 

18,000 - - 1 เครื่อง   

   33) กล้องวิดีโอ จ านวน 1 
เครื่องๆละ 15,000 บาท 

15,000 - - 1 เครื่อง   

   34) เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 26,000 
บาท 

26,000 - - 1 เครื่อง   

   
- เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
35) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จ านวน 3 ชุดๆละ 
29,000 บาท 

 
87,000 

 
- 

 
- 

 

 
3 ชุด 

 
- มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอ
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้
รวดเร็วและเกิด
ประสิทธภิาพ 

 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 36) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
3 ชุดๆละ 16,000 บาท 

48,000 - - 3 ชุด - มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเรว็และเกิด
ประสิทธภิาพ 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- ฝ่ายนิติการ 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
 

   37) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 6 เครื่องๆละ 
3,200 บาท 

19,200 - - 6 เครื่อง - มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเรว็และเกิด
ประสิทธภิาพ 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
- ฝ่ายนิติการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 38) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่องๆละ 
7,900 บาท 

15,800 - - 2 เครื่อง - มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเรว็และเกิด
ประสิทธภิาพ 
 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานธุรการ 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
 

   39) เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (22 
หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท 

17,000 - - 1 เครื่อง - มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเรว็และเกิด
ประสิทธภิาพ 
 
 
 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายนิติการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 40) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) แบบ
ที่ 2 จ านวน 1 ตัวๆละ 
23,000 บาท 

23,000 - - 1 ตัว 
 

- มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้เพียงพอเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รวดเรว็และเกิด
ประสิทธภิาพ 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
 

  -เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ของเทศบาลให้
พนักงานและเจ้าหนา้ที่
เทศบาลตลอดจน
ประชาชนได้รับทราบ 
 
 

41) อุปกรณเ์ครื่องรับกระจาย
ข่าวระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติ 
จ านวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง  
ประกอบด้วย 
- ชุดเครื่องรับ UHF ความถี่ 
420.00 MHz พร้อมขยาย
เสียงก าลังขับ 80 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
- ชุดจ่ายไฟ (หม้อแปลงไฟ) 
OUTPUT 24 VDC จ านวน 1 
เครื่อง 

500,000 - - 10 ชุด -ประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่
ข่าวสารได้ทั่วถึง 
เป็นวงกว้าง และ
ทันเหตุการณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

- เสาอากาศภาครับ ยากิ 3 อี
ลิเมนท์ พร้อมสายน าสัญญาณ 
จ านวน 1 ชุด 
- ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 นิ้ว 60 วัตต์ จ านวน 
4 ตัว 
- แผ่น PVC ส าหรับติดยึด
อุปกรณ์เครื่องรับ จ านวน 1 
ชุด 
- เบรกเกอร์ ขนาด 10 แอมป์ 
พร้อมกล่องกันน้ า จ านวน 1 
ชุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

 
-เพ่ือใช้บริการ
ประชาชนส าหรับ
ตรวจดูข้อมูลทาง
แผนที่ภาษีฯ ในการ
ช าระภาษีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และหากมี
ข้อผิดพลาดสามารถ
แก้ไขได้ทัน 

กองคลัง 
42) จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว จ านวน 8 จอๆละ 3,300 
บาท  

 
26,400 

 
- 

 
- 

 
8 จอ 

 
-ประชาชนสามารถ
ตรวจดูข้อมูลทาง
แผนที่ภาษีในการ
ยื่นแบบแสดง
รายการ ภาพ
โรงเรือน ที่ดิน ป้าย
ของตนเองจาก
จอคอมพิวเตอร์ไป
พร้อมๆกับ
เจ้าหน้าที ่

 
-กองคลัง 
-งานจัดเก็บรายได้ 

   43) กล่องรีฟดตเตอร์ จ านวน 8 
กล่อง 
 
 
 

16,000 - - 8 กล่อง  -กองคลัง 
-งานจัดเก็บรายได้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

-เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชนผู้
มาติดต่อ ช าระภาษี 
และเป็นสื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครตรัง 
 

44) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่องๆ
ละ 46,000 บาท 

46,000 - - 1 เครื่อง -ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การช าระภาษีและ
ด้านอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

-กองคลัง 
-งานจัดเก็บรายได้ 

  -เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายพัฒนารายได้
ในการติดตามเร่งรัด
การช าระภาษีในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
 

45) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

787,000 - - 1 คัน -ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการช าระ
ภาษีและด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

-กองคลัง 
-งานจัดเก็บรายได้ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

-เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ สะดวกใน
การค้นหาเอกสาร
ทะเบียนทรัพย์สินที่
ใช้ประกอบการจัด 
เก็บภาษีเมื่อไฟฟ้าดับ  

46) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิน จ านวน 2 ชุด 

9,000 - - 2 ชุด -มีแสงสว่างเพียง 
พอท าให้สามารถ
ค้นหาเอกสารทะ 
เบียนทรัพย์สินที่ใช้
ประกอบการ
จัดเก็บ ภาษีได้
สะดวกรวดเร็ว 
เมื่อไฟฟ้าดับ   
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองคลัง 
-งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

-เพ่ือให้การส ารวจ
ตรวจสอบข้อมูลการติด 
ตั้ง/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลป้าย ข้อมูลการใช้
ประโยชนโ์รงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลการ
ประกอบกิจการ ฯลฯ 
รวดเร็ว ครบถว้น และ
เป็นปัจจุบัน 
-เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
ในการจัดส่งเอกสาร
ติดต่องานในสถานที่
ใกล้เคียง 
 
 
 

47) รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
จ านวน 2 คันๆละ 44,000 

88,000 - - 2 คัน -การส ารวจตรวจ 
สอบข้อมูลการติด 
ตั้ง/ยกเลิก/เปลี่ยน 
แปลง ข้อมูลป้าย 
ข้อมูลการใช้ประ 
โยชน์โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง ข้อ มูล
การประกอบกิจการ 
ฯลฯ ท าได้รวดเร็ว 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
-สะดวกในการส่ง
เอกสารทางราชการ 

-กองคลัง 
-งานแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
-งานการเงินและ
บัญชี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

48) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 
เครื่องๆละ 8,500 บาท 

8,500 - - 1 เครื่อง -สามารถจัดพิมพ์
เอกสารการจัดท า 
งบการเงิน การออก
รายการกระดาษ 
ท าการ การประชา- 
สัมพันธ์ งานผล 
ประโยชน์ การจัด 
พิมพ์แผนที่แม่บท 
และงานด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องในกองคลัง 

-กองคลัง 
-งานการเงินและ
บัญชี 

  -เพ่ือเปลี่ยนของเก่าท่ี
ช ารุด เนื่องจากใช้
งานมาเป็นเวลานาน 
(พ.ศ.2538–ปัจจุบัน) 
 

49) เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 44,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่องๆละ 52,000 บาท 
 

52,000 - - 1 เครื่อง -มีสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ดี
ขึ้น 

-กองคลัง 
-งานการเงินและ
บัญชี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

50) เครื่องนับธนบัตรแบบตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 เครื่องๆละ 
53,000 บาท 

53,000 - - 1 เครื่อง -ท าให้การนับเงิน
สะดวก ครบถ้วน 
ถูกต้อง และ
รวดเร็ว 
 

-กองคลัง 
-งานการเงินและ
บัญชี 

  -เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ 

51) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 16,000 
บาท 

16,000 - - 1 เครื่อง -ท าให้การจัดท า
เอกสารการจัดซื้อ 
/จัดจ้างของ
หน่วยงานต่างๆ
ถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วนรวดเร็ว 
 

-กองคลัง 
-งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

   52) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 เครื่องๆละ 
3,200 บาท 
 
 

3,200 - - 1 เครื่อง  -กองคลัง 
-งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือใช้ส าหรับเก็บ
เอกสารระดับ
ศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือ
ลงประกาศในเว็บไซต์
และ EGP ของ
กรมบัญชีกลาง 

53) เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จ านวน 
1 เครื่องๆละ 37,000 บาท 

37,000 - - 1 เครื่อง -เกิดความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน
และการส่งข้อมูล
เข้ากรมบัญชีกลาง
เป็นไปอย่างแม่น 
ย าและถูกต้อง 

-กองคลัง 
-งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

   
-เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีความรวดเร็ว
และเพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการให้บริการแก่ผู้
มารับบริการรับจ าน า 

สถานธนานุบาล 
54) เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่ยาว 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 23,000 
บาท 

 
46,000 

 
- 

 
- 

 
2 เครื่อง 

 
-ลูกค้าท่ีเข้ารับ
บริการได้รับความ
ประทับใจ 

 
-สถานธนานุบาล 

  -เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

55) เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 
1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 
 

17,000 - - 1 เครื่อง -มีเครื่องมือเครื่อง 
ใช้ที่เพียงพอเหมาะ 
สมแก่การปฏิบัติงาน 

-สถานธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับการ
ตกแต่งพ้ืนที่สนามหญ้า
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสถานธนานุบาล 
 

56) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จ านวน 1 เครื่องๆละ 
9,500 บาท 

9,500 - - 1 เครื่อง -มีเครื่องมือเครื่องใช้
ที่เพียงพอเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน 

-สถานธนานุบาล 

  -เพ่ือให้บริการผู้ที่มา
ติดต่อราชการได้มีน้ า
เย็นดื่ม 
 

57) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000 - - 1 เครื่อง -ลูกค้าท่ีเข้ารับ
บริการได้รับความ
ประทับใจ 

-สถานธนานุบาล 

  -เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้
บริการรับจ าน าได้
ติดตามข่าวสารใน
ขณะที่รอรับบริการ 

58) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 46 นิ้ว 
 

35,000 - - 1 เครื่อง -ลูกค้าท่ีเข้ารับ
บริการได้รับความ
ประทับใจ 
 

-สถานธนานุบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บมูลฝอย 
-เพ่ือให้บ้านเมืองมี
ความสะอาดความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อย 
ส่งเสริมใหเ้ป็นเมือง
ท่องเที่ยว 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
59) รถยนต์บรรทุกขยะแบบ
คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 4 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังคอน
เทนเนอร์ 1 ใบ และติดตั้ง 
ชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ท างานด้วยระบบไฮโดรลิค 
จ านวน 1 ชุด เป็นรถยนต์
บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซลมีก าลัง 130 แรงม้า  
พ้ืนถังสร้างด้วยแผ่นเหล็กหนา 
4.5 มม. ชุบเคลือบป้องกันสนิม 
 
 
 
 
 

 
 

2,600,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 คัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานรักษาความ
สะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 60) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู จ านวน 1 คัน   

787,000 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

1  คัน 
 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุม
แมลงและป้องกัน
โรค 

   61) เครื่องพ่นเคมีละอองฝอย 
(ULV) แบบติดตั้งท้ายรถยนต์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

1,950,000 
 

- - 2  เครื่อง -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

-งานควบคุม
แมลงและป้องกัน
โรค 

  -เพ่ือใช้ในโรงฆ่าสัตว์ 
 
 

62) เครื่องสูบน้ าใช้ไฟฟ้า ขนาด 
2 นิ้ว 450 ลิตร/นาที จ านวน 2 
เครื่องๆละ 11,000 บาท 

22,000 - - 2  เครื่อง 
 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานสัตวแพทย์ 

  -เพ่ือใช้ท าความ
สะอาดคอกพักสุนัข 
 

63) เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงไม่
น้อยกว่า 150 บาร์ จ านวน 1 
เครื่อง 

25,000 

 

- - 1  เครื่อง 

 

 -งานสัตวแพทย์ 
 

  -เพ่ือใช้หุงข้าวให้สุนัข
ที่อยู่ในคอกพักสุนัข 

64) หม้อหุงข้าวด้วยแก๊ส 
จ านวน 2 ใบๆละ 6,500 บาท 

13,000 - - 2  ใบ  -งานสัตวแพทย์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือใช้สูบน้ าเสีย
ภายในคอกพักสุนัข
จรจัด 

65) ไดโวแบบสูบน้ าโครน 
ขนาด 3 นิ้ว 2 แรงม้า จ านวน 
1 เครื่อง 

7,000 - - 1  เครื่อง  -งานสัตวแพทย์ 

  -เพ่ือให้บริการ
ประชาชน 

66) เครื่องผลิตน้ าดื่มจาก
อากาศ จ านวน 4 เครื่อง 

200,000 - - 1  เครื่อง  -งานศูนย์บริการ 
1,2 และ 3 

  -เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

67) โคมไฟส่องผ่าตัดเล็ก 
พร้อมขาตั้งมีล้อเลื่อน (โคมไฟ
ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 
5000 Lux ใช้ไฟ AC 220 V 
ก าลังไฟ 50 W หลอดไฟฮาโล
เจน กันรังสีความร้อน 
12V/35 W มีสวิตซ์ปดดเปดดที่
หัวโคม โคมไฟมีแกนยาวปรับ
โค้ง/ตรงได้ ฐานโคมมี 5 ก้าน
มีล้อเลื่อนได้) 

15,000 

 

- - 1  ชุด 

 

 -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 68) โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1
เครื่อง 

 

3,500 

 

- - 1 เครื่อง 

 

-การปฏิบัติงาน
และการประสาน 
งานมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

 

  -เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับห้อง
แพทย์และห้องรอ
ตรวจ 

69) เครื่องฟอกอากาศ แบบ
ตั้งพ้ืน จ านวน 2 เครื่อง 

130,000 

 

- - 2  เครื่อง 

 

  

   70) พัดลมดูดอากาศ แบบติด
กระจก ขนาด 8 นิ้ว พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 5 จุด 

 

 

 

10,000 - - 5  จุด -สภาพอากาศดี
ขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับห้อง
ประชุม ชั้น 3 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

71) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับห้องท างานและห้อง
ประชุม ติดตั้งที่ 
-ประตูกระจกขนาด 3.80 ม. 
x 2.50 ม. จ านวน 2 บาน 
-ประตูกระจกขนาด 3.80 ม. 
x 2.00 ม. จ านวน 2 บาน 
-หน้าต่างกระจกขนาด  
2.70 ม. X 2.00 ม. จ านวน  
4 บาน 

80,000 - - 1  ชุด 

 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข  

   72) โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 
เครื่อง 
 
 
 
 

3,500 - - 1  เครื่อง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับห้อง
ประชุมและห้องท างาน 
ชั้น 3 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

73) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 24,000 
บาท 

24,000 
 

- - 1  เครื่อง -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   74) โต๊ะประชุมแบบพับได้ มี
ตะแกรงเก็บของใต้โต๊ะ ขาท า
จากเหล็ก 1.2 x 1.2 นิ้ว 
ตะแกรงเหล็กเพลาตัน 10 มม. 
ชุบโครเมี่ยม ขนาดโต๊ะ 45 x 
120 x 75 ซม.จ านวน 20 ตัว 
 

34,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

1  ชุด 
 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1  

   75) เก้าอ้ีมีพนักพิง ซ้อนเก็บ
ได้ ท าจากวัสดุ PP ขนาด 
44.5 x 63 x 94 ซม. จ านวน 
20 ตัว 
 

16,000 
 

- - 20 ตัว 
 

-ประชาชนที่มา
รับบริการมีความ
พึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 76) เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ขนาดความสว่าง 
2,800 ansilumens XGA 
พร้อมจอรับสายแบบมือดึง 
เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100
นิ้ว  

37,000 - - 1  ชุด 
 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

   77) พัดลมดูดอากาศ แบบติด
กระจก ขนาด 8 นิ้ว พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 2 จุด 

2,000 - - 2  จุด   

   78) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
จอ LCD 3.0 นิ้ว ปรับหมุนได้
เซ็นเซอร์ CMOS 20.2 ล้าน
พิกเซล  บันทึกวีดีโอระดับ 
FUII HD  รองรับ Wi-Fi 
พร้อมเลนกล้องขนาด 18-
135 mmจ านวน 1 ตัว 

65,000 
 

 

- 
 

- 
 

1 ตัว 
 
 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและมี
ภาพประกอบ
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานรักษาความ
สะอาด  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 79) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 7 ชุดๆ
ละ 16,000 บาท 

112,000 - - 7  ชุด -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานบริการ
การแพทย์ศูนย์ฯ3 

   80) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 7 เครื่องๆละ 
3,200 บาท 

22,400 - - 7 เครื่อง  -งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานบริการ
การแพทย์ศูนย์ฯ3 
 

   81) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 4 เครื่องๆละ 
3,300 บาท 
 

13,200 
 

- - 4  เครื่อง 
 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 82) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและ
ฉลากยา จ านวน 1 เครื่อง 
 

20,000 
 

- - 1  เครื่อง 
 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
 

   83) เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท 
 

7,900 
 

- - 1  เครื่อง 
 

 -งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
 

   84) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 5 เครื่องๆละ 
3,200 บาท 
 
 
 
 

16,000 - - 5  เครื่อง  -งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือสะดวกในการตั้ง
วางและจัดเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ให้เป็น
ระเบียบและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

85) เคาน์เตอร์ห้องทันตกรรม 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
ขนาด 3.70 x 0.45 x 0.80 
เมตร จ านวน 1 ชุด พร้อม 
ติดตั้งชั้นเก็บของเหนือ
เคาน์เตอร์ ขนาด 3.70 x 
0.45 x 0.50 เมตร จ านวน 1 
ชุด 
 

100,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

 

- 
 
 

 
 

 
 

1  ชุด 
 
 
 
 
 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการ
การแพทย์    
(ศูนย์ฯ 3) 
 

  -เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับพ้ืนที่
ด้านหัตถการศูนย์ 
บริการสาธารณสุข1 

86) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
ติดตั้งที่ 
-ประตูกระจกขนาด 3.70 ม. 
x 3.00 ม. จ านวน 1 บาน 
-หน้าต่างกระจกพร้อมช่อง
แสง ขนาด 1.70 ม. x 1.40ม. 
จ านวน 2 บาน 
 

20,000 
 

 

- 
 

- 1  ชุด 
 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 87) โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 
เครื่อง 
 

3,500 
 

- - 1 เครื่อง 
 

-การประสานงาน
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

   88) พัดลมดูดอากาศ แบบติด
กระจก ขนาด 8 นิ้ว พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 จุด 

2,000 
 

- - 1  จุด 
 

-สภาพอากาศใน
ห้องท างานดีขึ้น 

 

   89) ตู้ลอยอลูมิเนียมแขวนติด
ผนังส าหรับเก็บอุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่ต่ า
กว่า 1.50 ม. x 0.50 ม. x 
0.40 ม.จ านวน 1 ตู้ 

4,000 - - 1  ตู้ -อุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์มี
ที่เก็บอย่างดีช่วย
ยืดอายุการใช้งาน 

 

  -เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับพ้ืนที่
ด้านหัตถการ ศูนย์ 
บริการสาธารณสุข 1 
 

90) เตียงตรวจโรค จ านวน 1 
เตียง 
 

18,000 
 

 

- 
 

- 
 

1  เตียง 
 

 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 91) พัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 18 
นิ้ว จ านวน 1 ตัว 

4,500 
 

- - 1  ตัว 
 

-สภาพอากาศใน
ห้องท างานดีขึ้น 

 

   92) ประตกูระจกบานเลื่อน
ชนิดแขวนวงกบอลูมิเนียมสีชา 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร x 
3.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 
พร้อมหน้าต่างกระจกบาน
เลื่อน วงกบอลูมิเนียมพร้อม
ช่องแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.70 เมตร x 1.40 เมตร 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง 

 
 
 
 

35,000 - - 1  ชุด   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 93) หน้าต่างกระจกบานเลื่อน 
วงกบอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง 
จ านวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง มี
รายละเอียด ดังนี้ 
- หน้าต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.70 เมตร x 1.00 เมตร 
จ านวน 4 บาน  
- ช่องแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.70 เมตร x 1.00 เมตร 
จ านวน 4 บาน 
 

25,000 - - 1  ชุด   

   94) เคาน์เตอร์ส าหรับห้อง
หัตถการ ขนาด 2.00 x 0.60 
x 0.80 ม. พร้อมอ่างล้าง
เครื่องมือแบบ 2 หลุมและตู้
เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

70,000 - - 1  ตู้   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับพ้ืนที่
ด้านหัตถการ 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 

95) เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่อง 

33,000 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

1 เครื่อง 
 
 

 

-สภาพอากาศใน
ห้องท างานดีขึ้น 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1  

  -จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการ 
แพทย์ เพ่ือให้บริการ
ประชาชนตามโครงการ
โรงพยาบาลหมื่นเตียง 

96) รถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 
20 คันๆละ 6,900 บาท 
 
 

138,000 
 

 

- 
 

- 
 

20  คัน 
 
 

 

-การดูแลและ
ให้บริการประชาชน
ด้านสุขภาพมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 

   97) เครื่องดูดเสมหะ จ านวน 
5 เครื่องๆละ 11,000 บาท 

55,000 - - 5  เครื่อง   

   98) ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
ช่วยหายใจ ขนาด 1.5 คิว 
จ านวน 5 เครื่องๆละ 6,500  
บาท 

32,500 

 

- - 5  เครื่อง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

-จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพ่ือให้ใน
ศูนย์บริการสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และคน
พิการ 

99) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือ
หมุนแบบ ก จ านวน 10 
เตียงๆละ 26,000 บาท 

 

260,000 

 

 

- 

 

- 

 

10  เตียง 

 

-การดูแลและให้ 
บริการประชาชน
ด้านสุขภาพ 
มีประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 

   100) ถังออกซิเจนพร้อม
อุปกรณ์ช่วยหายใจ ขนาด  6 
คิว จ านวน 1  ชุด 
 

10,000 
 

- - 1  ชุด 
 

  

   101) รถเข็นชนิดนั่ง จ านวน 
3 คันๆละ 6,900  บาท 
 

20,700 - - 3  คัน   

   102) รถเข็นชนิดนอน  
จ านวน 1 คัน 
 

20,000 - - 1  คัน   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 103) เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 70,000 
บาท 

70,000 

 

 

- 

 

- 

 

1  เครื่อง 

 

-การดูแลและให้ 
บริการประชาชน
ด้านสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 

   104) เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 
1 เครื่องๆละ 13,000 บาท 

13,000 
 

  1  เครื่อง 
 

  

   105) ลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน 3 ตัว
ตัวละ 18,000  บาท 

54,000 
 

  3  ตัว 
 

  

   106) เครื่องเดินวงรี ลู่วิ่งสเต็ป  
จ านวน 2 ตัวๆละ 18,000 บาท 

36,000   1  คัน   

   107) เครื่องบริหารหน้าท้อง 
Six Pack Care จ านวน 2 
เครื่องๆละ 5,000 

10,000 

 

 

- 

 

- 

 

2  เครื่อง 

 

 

-การดูแลและให้ 
บริการประชาชน
ด้านสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ
และท่ัวถึง 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริม
สุขภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 108) เครื่องบริหารกระชับ
สัดส่วน จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 6,000  บาท 

12,000 

 

- - 2  เครื่อง 

 

  

   109) จักรยานนั่งปั่น จ านวน 
3 ตัวๆละ 20,000  บาท 

60,000 

 

- - 3  ตัว 

 

  

   110) ดับเบล/บาร์เบล/ชุดยก
น้ าหนัก จ านวน 1 ชุด 

5,000 

 

- - 1  ชุด 

 

  

   111) เบาะนั่งซิทอัพ จ านวน 
1 ชุด 

 

 

 

 

3,000 - - 1  ชุด   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ส านักการช่าง 

ส านักการช่าง 
112) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 
ซ๊ซ๊ จ านวน 1 คัน 
 

 
2,190,000 

 
- 

 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 
1 คัน 

 
 
 
 
 

 
- ส านักการช่างมี 
เครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับการปฏิบัติ 
งานที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
สามารถบริการได้
ทันเวลา ก่อให้เกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 
- ส านักการช่าง 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
 
  

   113) รถดูดโคลนและล้างท า
ความสะอาดท่อระบายน้ า ชนิด 
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุ
รวมไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. พร้อม
ระบบรีไซเคิล จ านวน 1 คัน 

- 
 

9,500,000 
 
 

- 
 
 

1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 114) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ    
9,500 บาท 
 

19,000 - - 2 เครื่อง  - ส านักการช่าง 
- งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  

   115) รถดูดโคลนและล้างท า
ความสะอาดท่อระบายน้ า
ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  
ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. 
ถังบรรจุน้ าความจุไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร  จ านวน 1 คัน 
 

- - 17,000,000 
 

1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานบ าบัดน้ า
เสีย 
 

   116) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 
ติดตั้งใบมีดแบบใช้กับบ่อฝัง
กลบขยะ จ านวน 1 คัน 
 

9,000,000 
 

  1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 



 

452 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 117) รถบดอัดสั่นสะเทือน 
ชนิดล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก
สามารถใช้งานได้ทั้งผิวเรียบ
และหนาม ล้อหลังเป็นล้อยาง 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
น้ าหนักท างานไม่น้อยกว่า 11 
ตัน จ านวน 1 คัน   
 

4,200,000 - 
 

- 
 

1 คัน 
 
 
 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

   118) รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) 
ล้อยาง 6 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า  
1 คัน 
 

- - 6,750,000 1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
 

   119) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีบุ้ง
กี๋พร้อมฟัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.9 ลูกบาศก์เมตร  1 คัน 

4,500,000 
 

- - 1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 120) รถพร้อมโม่ผสม
คอนกรีตเป็นรถ 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 170 แรงม้า ความจุโม่ไม่
น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ท างานด้วย
ก าลังขับจาก PTO เครื่องยนต์  
จ านวน 1 คัน 

- 3,500,000 
 

- 1 คัน 
 

 - ส านักการช่าง 
- งาน
สาธารณูปโภค 

  -เพ่ือให้เกิดความรวด 
เร็วในการปฏิบัติงาน 
-เพ่ือให้การปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

121) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จ านวน 5 ชุดๆละ 
22,000 บาท 

110,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

5 ชุด 
 
 

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
และมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

- ส านักการช่าง 
 
  
  
  

   122) เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคา 3,200 
บาท จ านวน 5 เครื่องๆละ 
3,200 บาท 

16,000 - - 5 เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 123) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 5 เครื่องๆละ 
3,300 บาท 
 

16,500 
 

- - 5 เครื่อง 
 

 - ส านักการช่าง 
- งานวิศวกรรม 
 

   124) เครื่องพิมพ์แบบแปลน 
ชนิดเลเซอร์สี ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อนาที 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 
dpi จ านวน 1 เครื่อง 
 

500,000 
 

- - 1 เครื่อง  - ส านักการช่าง 
- งานธุรการ  
 

   125) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่ง
ขับเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 12.5 
แรงม้า รัศมีการตัดหญ้าได้
กว้างไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

200,000 
 
 

1 เครื่อง  - ส านักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ 
งานสวนสาธารณะ และ 
งานสาธารณูปโภค 
 

126) รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
แบบดับเบิลแค็ป พวงมาลัย
เพาเวอร์  จ านวน 2 คัน ราคา
คันละ 896,000 บาท 
 

1,792,000 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

2 คัน - ส านักการช่างมี 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

- ส านักการช่าง 
- งาน
สวนสาธารณะ 
- งาน
สาธารณูปโภค 
  

   
- เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ทีส่ภาพ
สมบูรณ์พร้อมส าหรับ
การใช้งาน 

ส านักการศึกษา 
127) เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุด 

 
16,000 

 
- 

 
- 

 
1 ชุด 

 
ส านักการศึกษามี
เครื่องมือเครื่อง 
ใช้ที่ที่สภาพ
สมบูรณ์พร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

 
- ส านักการศึกษา 
- งานห้องสมุดฯ 

   128) เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 1 kVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,200 - - 1 เครื่อง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์   การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.4 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 129) เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
 

17,000 - - 1 เครื่อง   

   130) ชั้นวางหนังสือเหล็ก 
ชนิด 2 ด้าน 1 ตอน ขนาด  
6 ชั้น ขนาด 96.2 x 49.3 x 
196.5 ซม.มีแผ่นไม้ปดดข้าง 
จ านวน 6 ชุด  
 

73,800 - - 6 ชุด  - ส านักการศึกษา 
- งานห้องสมุดฯ 

   131) เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย  25,000 - - 1 เครื่อง  - ส านักการศึกษา 
- งานธุรการ 
 
 
 

 



 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลนครตรัง 
ตามกรอบการประสานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
    4.3 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ฟื้นฟู เชิดชูอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และร าลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์  
 
(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 

- เพ่ือเป็นศูนย์รวมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น  ระดับจังหวัด 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 - เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณี ศิลปะร่วมสมัย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าจังหวัดตรัง 
 - เพ่ือเป็นสถานที่สันทนา
การและพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน และ
นักท่องเที่ยวนานาชาต ิ
 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนที่ประมาณ 
11,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย พื้นที่ชั้นล่าง 
ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดแสดงและ
ประชุมสัมมนา ห้องน้ า 
ชั้นสองส าหรับเป็นหอศิลปะ 
ห้องสมุด ส านักงาน ฯลฯ 
ในที่ดินราชพัสดุแปลง หมายเลข
ทะเบียน ตง 235 (แปลงสนามชน
โคตรัง) ถนนพัทลุง 

120,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จาก อบจ.  

50,000,000 
บาท) 

 

- - 1 แห่ง - มีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และสถานที่
สันทนาการเพิ่มข้ึน 
- นักท่องเที่ยว
นานาชาติมาเยี่ยม
เยือนเพ่ิมรายได้ใน
ท้องถิ่นและ
เศรษฐกิจดีขึ้นใน
ภาพรวมของ
จังหวัด 
 
 

- ส านักการช่าง 
- งาน
สถาปัตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลนครตรัง 
ตามกรอบการประสานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                -      
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  5.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียแบบครบวงจร 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า และ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
คลองน้ าเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
(โครงการที่เกิน
ศักยภาพ) 
 

- เพ่ือชะลอน้ าในคลอง
น้ าเจ็ดช่วงหน้าแล้งให้
สามารถหล่อเลี้ยงล า
คลอง สิ่งมีชีวิตและพันธุ์
ปลาตามธรรมชาติให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 
- เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในล า
คลองให้มีคุณภาพที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

- ก่อสร้างฝายชะลอน้ าใน
หน้าแล้งตามแนวคลองน้ าเจ็ด 
จ านวน 7 จุด 
- ติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ
กังหัน 10 ใบพัด ในคลอง จ านวน 
18 เครื่อง  

- 8,000,000 - 1 สาย - มีน้ าหล่อเลี้ยงล า
คลองในชว่ง
หน้าแล้ง ท าให้
สิ่งมีชีวิตและพันธุ์
ปลาธรรมชาติด ารง
อยู่ได้ 
- น้ าในคลองน้ าเจด็
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ไม่เน่าเสีย 

-ส านักการช่าง 
-งานบ าบัดน้ า
เสีย 
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ส่วนที่ 5  แนวทางการติดตามและประเมินผล 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เทศบาลนครตรังได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง ตามค าสั่งเทศบาลนครตรัง ตามค าสั่งที่ 881/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้มีการ
แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ตามค าสั่งที่ 928/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 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 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 (8) ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 (9) นายเทิดศักดิ์  ตรีรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 (10) นายสมหมาย  ยอดเพชร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
 (11) นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
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 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

 (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดย
อย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 4 ลักษณะ 
คือ 
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครตรัง  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในภาพรวม 
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการค านวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 

    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจ านวน 59 ,969 คน และต้องการใช้ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงใช้ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังนั้นจึงค านวณขนาดกลุ่ม
ประชากรได้ดังนี ้
    n     =       59,969 
              1+59,969 (0.05)2 
    n     =     399.99 

 ดังนั้น จะท าการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยจะด าเนินการเก็บแบบสอบถามใน
เดือนสิงหาคม 2559 และสรุปผลความพึงพอใจน าเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนา  โดยครอบคลุมการด าเนินการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
 

 3. ขอบเขตเชิงพื้นที่  โดยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  ได้มีการติดตามประเมินผลจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผลการด าเนินงานในรอบ 
6 เดือน  และครั้งที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะต้องน าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผลไปใช้ ดังนี้ 

 1). แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม (แบบที่ 1) ให้แต่ละส านัก/กอง
ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอบรม  (แบบที่  2) ให้ เก็บแบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
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 โดยเมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จให้แต่ละส านัก/กอง รวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้งสรุปผลโครงการ
ที่เป็นรูปเล่มพร้อมประมวลภาพของโครงการส่งกองวิชาการฯ เพ่ือน ามาสรุปความพึงพอใจและสรุปผลโครงการใน
ภาพรวม  นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลนครตรังในภาพรวมประจ าปี พ.ศ.  2559 (แบบที่ 3) ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ด าเนินการในแบบที่ 3 โดยจะด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 

 การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
คือ หาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม (แบบที่ 1) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการอบรม (แบบที่ 2) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจ าปี พ.ศ.2559 

(แบบที่ 3) 
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