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ร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

บทที่ 1  

  

บทน ำ 

การวางแผนเป็นหลักการส าคัญขั้นต้นของกระบวนการบริหาร  แผนที่ดีจะช่วยให้ 
การบริหารงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  แผนเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยชี้ช่องทางในการด าเนินงาน  
การจัดท าแผนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการขององค์กร  เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถ 
เตรียมรับและพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  ทั้งในด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม  ทั้งของประเทศและสังคมโลก และมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด  
โดยน าศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  ได้ด าเนินการจัดท าตามอ านาจหน้าที่  
ที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16  ให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบด้วย 
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6.5.4 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในระยะปานกลางถึง 
ระยะยาว  เพ่ือให้ทราบทิศทางและความต้องการพัฒนาในอนาคต  โดยให้ประชาชนและภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  การติดตามประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่น  เพ่ือให้กระบวนการวางแผนของท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
และเพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกน าไปใช้ปฏิบัติจริง   การวางแผนยุทธศาสตร์เป็น 
การวางแผนเพ่ือน าองค์กรไปสู่ภาพลักษ์์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต  การวางแผน 
ยุทธศาสตร์จึงเป็นความพยายามขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวม  ความส าเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ได้ถูกก าหนดขึ้น  เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กรเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์โดยถูกต้องตรงตามภารกิจ
และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ได้ก าหนดให้มีระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  
2558 - 2563  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  คือ  กำรศึกษำก้ำวหน้ำ  พัฒนำต่อเนื่อง สู่นครตรัง 
เมืองแห่งควำมสุข  อันเป็นการสะท้อนถึงทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง   

การพัฒนาที่ให้ความส าคัญด้านการศึกษา  ถือเป็นรากฐานการพัฒนาในทุกด้าน  เนื่องจาก  
การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี และมีคุ์ค่าต่อสังคมและประเทศชาติ  คือการให้
การศึกษา  เพ่ือให้สังคมประกอบไปด้วยคนดีมีคุ์ภาพ  อันน าไปสู่เมืองแห่งความสุข 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยก าหนดนิยาม
ความหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน   
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ร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556   
เรื่อง แนวทางและหลักเก์ฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงการบูร์าการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาต ิผังเมืองรวม แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน และสภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อเทศบาลนครตรังเป็นอย่างยิ่ ง   
เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลนครตรัง   ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการ์์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรังให้มุ่งไปสู่สภาพการ์์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  ที่ต้องก าหนดถึง
สภาพการ์์ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุ บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพเทศบาลนครตรัง   
นโยบายของผู้บริหาร และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังด้วย เพ่ือให้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครตรังสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังได้อย่างแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1)  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาในระยะหกปี (พ.ศ. 2558 – 2563)  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงการบูร์าการยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2) เพ่ือให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลนคร
ตรังและนโยบายของผู้บริหาร โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  
ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 4) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ขั้นตอนที่ 1  เตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 -  แต่งตั้งค์ะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ จากทุกส านัก/กอง 

- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน / โครงการ ของทุกส านัก / กอง  
เพ่ือระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลนครตรัง เพ่ือจัดท าร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  
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 -  เสนอร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
เพ่ือให้ผู้บริหารพิจาร์า 
 - ชี้แจงและประสานงานให้ส านัก / กอง ก าหนดเป้าประสงค์ (ตามพันธกิจ) ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ (เก์ฑ์ในเชิงปริมา์/คุ์ภาพ) พร้อมค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์พร้อม
ความก้าวหน้าของเป้าหมาย โดยยึดร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา และ  
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัดตรัง นโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง  ผลการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาล 
นครตรัง และรายงานสรุปปัญหา ความต้องการ และแผนงาน/โครงการจากการประชุมโครงการแผน
แม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง ประจ าปีงบประมา์ 2557 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน 
 -  เสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (ประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น) เพ่ือให้
ผู้บริหารพิจาร์าอนุมัติ 

- ประสานและประชาสัมพันธ์เชิญชวน ตัวแทนฝ่ายบริหาร  ได้แก่ นายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง  
ตัวแทนฝ่ายประชาชน  ประกอบด้วย  ผู้แทนกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  กรรมการชุมชน   ผู้น าทาง
ศาสนา  ผู้ทรงคุ์วุฒิ  ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน  ผู้แทน 
อสม.  เครือข่ายองค์กรชุมชน ฯลฯ  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  พนักงานเทศบาล   
พนักงานครูเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม 
 ขั้นตอนที่ 2  ด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (ประชุมเวทีประชาคม
ท้องถิ่น) เพ่ือชี้แจงกรอบการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  อันประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์พร้อมตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
พร้อมตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ตรัง นโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง  ระดมความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาคม
ท้องถิ่น  ขอความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจาร์าประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ 3  ประชุมค์ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
 -  รวบรวมความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาคมท้องถิ่น  ประเด็นการพัฒนา  และ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (ประชุมเวทีประชาคม
ท้องถิ่น) 
 -  พิจารณาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพ่ือเสนอค์ะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 ขั้นตอนที่  4  ประชุมค์ะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  เพ่ือพิจาร์าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
 ขั้นตอนที่ 5  เสนอนายกเทศมนตรีนครตรัง เพ่ือพิจาร์าอนุมัติและประกาศใช้ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
 ขั้นตอนที่ 6  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรังไปสู่การปฏิบัติ 
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1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 1) น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ
 2) เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
เทศบาลนครตรัง ศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาคมท้องถิ่น เปรียบเหมือน
เข็มทิศในการพัฒนา ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรในการบริหาร สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สามารถก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้ 
 



บทที่ 2  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครตรัง 

2.1  ขอมูลดานสภาพท่ัวไปและโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครตรัง  

2.2  ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง     

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครตรัง  
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บทท่ี 2   

สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานของเทศบาลนครตรัง 

2.1 ขอมูลดานสภาพท่ัวไปและโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลนครตรัง  

1)  ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาล
จังหวัดตรัง  ไดถูกจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2474  สมัยรัชกาลที่ 7 ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตรัง  เมื่อวันที่ 10  
ธันวาคม พ.ศ. 2476  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองตรัง โดยไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478  เทศบาลเมืองตรังไดเปดดําเนินการครั้งแรกโดยใชที่ทําการ
สุขาภิบาลจังหวัดตรังเปนสํานักงาน  ต้ังอยูถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร  และในป  พ.ศ. 2484  เทศบาลไดทําการกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังข้ึนมาใหมในที่เดิมโดยสรางเปนอาคารไมช้ันเดียวแลวดําเนินการ
เรื่อยมา จากน้ันในป พ.ศ. 2511 เทศบาลไดมีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตาราง
กิโลเมตร  เมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากน้ันการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญข้ึนตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงานเทศบาล
เดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสํานักงานใหกวางขวางข้ึนเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเปนที่เชิดหนาชูตาแกทองถ่ิน  จึงไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลข้ึนใหม  โดย
ขออนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เปนจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพื่อใชเปนคา
กอสรางสํานักงานเทศบาลหลังใหม  ซึ่งมีลักษณะเปนตึก 3 ช้ัน ทรงไทย กอสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ.  2521  และไดทําพิธีเปดดําเนินการมาต้ังแตวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาล
นครตรังไดรับการประกาศใหเปนเทศบาลนครตรัง  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  
เลม 116 ตอนที่ 110 ก  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณของเทศบาลนครตรังเปนรูปพระอาทิตย ทะเล และ
นางฟาถือดวงแกว เพราะช่ือของทองที่ คือ ตรัง  หมายความวา รุงอรุณ และตรังเปนจังหวัดหน่ึงที่อยู
ติดกับฝงทะเลดานตะวันตก นางฟาถือดวงแกว หมายถึง ความเจริญรุงเรืองและสุขสมบูรณของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

2)  ท่ีต้ัง  
 สํานักงานเทศบาลนครตรัง ต้ังอยูเลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

3)  อาณาเขต  
 เทศบาลนครตรังอยูในเขตพื้นที่ของตําบลทับเที่ยง มีพื้นที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร 
ระยะหางจากที่ต้ังจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

 ทิศเหนือ จด ตําบลนาตาลวง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต  จด ตําบลโคกหลอ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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4)  สภาพทางสังคมโดยรวม  เทศบาลนครตรัง ประกอบดวย 40 ชุมชน  ดังน้ี  

(1) ชุมชนหนองปรือ  (15) ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด 2 (29) ชุมชนทาจีน 
(2) ชุมชนควนขนุน (16) ชุมชนวัดกุฏยาราม (30) ชุมชนกะพังสรุินทร 1 
(3) ชุมชนบานโพธ์ิ 1 (17) ชุมชนยานการคา (31) ชุมชนกะพังสรุินทร 2 
(4) ชุมชนบานโพธ์ิ 2 (18) ชุมชนวังตอ 1 (32) ชุมชนโปะเซง 1 
(5) ชุมชนนาตาลวง 1 (19) ชุมชนวังตอ 2 (33) ชุมชนโปะเซง 2 
(6) ชุมชนนาตาลวง 2 (20) ชุมชนตนสมอ (34) ชุมชนโคกขัน 1 
(7) ชุมชนควนขัน (21) ชุมชนตรอกปลา (35) ชุมชนโคกขัน 2 
(8) ชุมชนทากลาง (22) ชุมชนศรีตรัง 1 (36) ชุมชนโคกขัน 3 
(9) ชุมชนนํ้าผุด (23) ชุมชนศรีตรัง 2 (37) ชุมชนบางรัก 1 
(10) ชุมชนสรรพากร (24) ชุมชนศรีตรัง 4 (38) ชุมชนบางรัก 2 
(11) ชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ (25) ชุมชนหลังควนหาญ (39) ชุมชนบางรัก 3 
(12) ชุมชนทายพร ุ (26) ชุมชนวิเศษกุล (40) ชุมชนบางรัก 4 
(13) ชุมชนหนองยวน (27) ชุมชนโคกยูง  
(14) ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด 1 (28) ชุมชนหลังสนามกีฬา  

และจะดําเนินการจัดต้ังเพิ่มอีกจํานวน 30 ชุมชน ใหครบจํานวนทั้งสิ้น 70 ชุมชน 

(ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557  กองสวัสดิการสังคม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง)  

5)  การคมนาคม    
(1) ถนน 

 - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวนทั้งหมด     5 สาย 
 - ถนนทางหลวงทองถ่ิน      จํานวนทั้งหมด 244 สาย   
 แบงเปน   
 - ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  จํานวน  120  สาย  ระยะทาง  36,672.90  กิโลเมตร 
   - ถนนลาดยางแอสฟลท     จํานวน  124  สาย  ระยะทาง  55,294.60  กิโลเมตร 

(2) การคมนาคมขนสงทางบก  
 - สถานีรถไฟ  จํานวน  1  แหง 
 - สถานีขนสงผูโดยสาร  จํานวน  1  แหง 
 - รถโดยสารสองแถว ประจําทางภายในตัวเมือง ซึ่งรวมดําเนินการโดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดตรัง และ หจก.ทากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีสม และสายที่ 8 สายสีนํ้าเงิน 
ใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
 - รถโดยสารอื่น ๆ ไดแก  ตุกตุกหัวกบ รถจักรยานยนตรับจาง รวมทั้งรถตู รถแท็กซี่
บริการระหวางอําเภอหรือระหวางจังหวัด 

6)  การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
 - ที่ทําการไปรษณีย  จํานวน  2  แหง 

        ไดแก  ไปรษณียตรัง และไปรษณียทับเที่ยง    

 - สถานีวิทยุกระจายเสียง        จํานวน 28 แหง  
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ไดแก  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ / รุงตะวันเรดิโอ / OK radio /  
แฮปป เรดิโอ / ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 101 เรดิโอ / Vision Radio / 
คนยานตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / เมาทซี่ ปากดี เรดิโอ / 
Line FM / ตําหนักจันทร เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุง / คนรักษถ่ินตรัง / เสียงแหงธรรม / 
คนเพื่อชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ตรังซิต้ี เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพื่อการศึกษาปลันดา /  
เขาพระวิเศษ / คนเพื่อชีวิต               
 - สถานีวิทยุโทรทัศน จํานวน 10 แหง  

ไดแก   ชอง 3 / ชอง 5 / ชอง 7 / ชอง 9 / Thai PBS / TNN 24 / Spring NEWS / 
Farm Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิคด จํากัด(ศรีตรัง เคเบลิ ทีวี) / สถานีโทรทัศนตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพมิพ จํานวน 13 ฉบับ  

  ไดแก   มติตรัง / รักษตรัง / ขาวเสรี / ตรังนิวส / กันชน / อันดามันไทม / วารสาร

หอการคา / ตรังแนวหนา / คนตรัง / อมตะนิวส / ขาวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส / ตรังไทม  

 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล ครอบคลุม   80  เปอรเซ็นตของพื้นที่ภายในเขต

เทศบาล ออกอากาศทุกวันอาทิตย – เสาร  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.             

7)  การไฟฟา 
 -  ครัวเรือนทีม่ีไฟฟาใช  จํานวน  23,694  ครัวเรือน 
 -  พื้นที่ที่ไดรับบรกิารไฟฟา  100 % 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรงัที่มีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  244  สาย 

(ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดตรัง) 
8)  การประปา 

-  ครัวเรือนที่ใชบริการนํ้าประปา จํานวน  15,445  หลังคาเรือน 
 -  หนวยงานเจาของกจิการประปา  คือ  สํานักงานประปาตรัง 
  -  กําลังผลิตที่ใชงาน      15,840  ลบ.ม. / วัน 

-  ปริมาณนํ้าผลิต   379,793  ลบ.ม. 
-  ปริมาณนํ้าผลิตจาย    370,150  ลบ.ม. 
-  ปริมาณนํ้าจําหนาย     266,562  ลบ.ม. 

 -  แหลงนํ้าดิบสําหรบัผลิตนํ้าประปา คือ   แหลงนํ้าผิวดิน 
 -  แหลงนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ  แมนํ้าตรัง  ลุมนํ้าชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก 

(ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค  สาขาตรัง) 
9)  แหลงนํ้า 
 -  หนองนํ้า/บงึ จํานวน  30 แหง 
 -  ลําคลอง จํานวน   2 แหง 
 -  สระนํ้า จํานวน   2 แหง 
 -  บอบาดาล จํานวน   7 แหง 

10)  การระบายนํ้า 
 - ราง / ทอระบายนํ้า จํานวน  244  แหง รวมระยะทาง  91.6  กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ทอระบายนํ้าทั้ง 2 ดานของถนน จํานวน  244  สาย ระยะทาง  91.6  กิโลเมตร 
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 - ถนนที่มีราง / ทอระบายนํ้าดานเดียว จํานวน   -   สาย ระยะทาง   -   กิโลเมตร 
 - ถนนที่ไมมีราง / ทอระบายนํ้า จํานวน   -   สาย ระยะทาง   -   กิโลเมตร 

- บริเวณที่มีนํ้าทวมถึง จํานวน  3  ชุมชน คือ  ชุมชนควนขัน  ชุมชนควนขนุน  และชุมชน
หลังสนามกีฬา 
 - ระยะเฉลี่ยที่นํ้าทวมขังนานที่สุด 3 - 5 วัน ประมาณชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของนํ้าทวมขังเกิดจาก เปนพื้นที่ตํ่า ทําใหระบายนํ้าไมทัน 
 - เทศบาลนครตรังไดมีการทําความสะอาดราง / ทอระบายนํ้า ปละ  2  ครั้ง 

(ที่มา : สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลนครตรงั) 
11)  การบําบัดนํ้าเสีย 
 - วิธีบําบัดนํ้าเสียทําโดย เทศบาลนครตรัง 
 - ปริมาณนํ้าเสีย   5,600  ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณนํ้าเสียที่บําบัดได   5,300  ลบ.ม./วัน 
 - ทางระบายนํ้าหลักในเขตเทศบาลนครตรัง ไดแก คลองนํ้าเจ็ด  คลองหวยยาง (นํ้าที่ผานการ
บําบัดสูคลองปอน)  และแนวทอสงนํ้าเสีย ระบบรวบรวมนํ้าเสีย แบบทอระบายนํ้ารวม 14,700 เมตร  
 - ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช คือ ระบบสระเติมอากาศ  จํานวน  1  แหง 

(ที่มา : งานบําบัดนํ้าเสีย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 

12)  การพาณิชยกรรมและการบริการ  
 - ธนาคาร จํานวน 29 แหง 
 - บริษัท จํานวน     319 แหง 
 - หางหุนสวนจํากัด จํานวน    120 แหง 
 - สถานีบริการนํ้ามัน จํานวน         11 แหง 
 - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา จํานวน      3 แหง 
 - ตลาดสด จํานวน   2 แหง 
 - รานคาตาง ๆ จํานวน     2,178 แหง 
 - โรงฆาสัตว จํานวน   1 แหง 
 - โรงแรม จํานวน   16 แหง 
 - รานอาหาร จํานวน       270 แหง 
 - โรงภาพยนตร จํานวน   1 แหง 

 (ที่มา : ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลงั  
และ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
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13) เศรษฐกิจ 

รายได คาใชจายเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน และหนี้สินตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ของครัวเรือน 
คาใชจายเฉล่ียตอเดือน 

ของครัวเรือน 
หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือน รอยละของคาใชจายตอรายได 

ครัวเรือนทั้งส้ิน 36,245 22,687 154,678 62.6 

ผูถือครองทําการเกษตร     

สวนใหญเปนเจาของที่ดิน 48,055 27,823 227,658 57.9 

สวนใหญเชาที่ดิน / ทําฟรี - - - - 

ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษตร ลูกจาง 63,359 27,257 214,740 43 

ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร 53,655 41,337 585,745 77 

คนงานเกษตร 19,218 18,055 73,275 93.9 

คนงานทั่วไป 11,490 15,834 28,873 137.8 

เสมียนพนักงาน พนักงานขาย และใหบริการ 21,964 18,277 55,424 83.2 

ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 16,238 14,513 23,706 89.4 

ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 16,454 12,843 18,238 78.1 

รวมการประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา และบริการทางการเกษตร   ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 จังหวัดตรัง สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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หองพัก ผูเย่ียมเยือน และรายไดจากนักทองเที่ยว จําแนกเปนรายจังหวัดในภาคใต พ.ศ. 2554 

จังหวัด หองพัก (หอง) 
ผูเย่ียมเยือน รายไดจาการทองเที่ยว  

(ลานบาท) นักทองเที่ยว นักทศันาจร 
ภาคใต 107,157 17,210,315 3,326,211 198,075 

นครศรีธรรมราช 6,680 1,715,111 662,676 8,368 
กระบี่ 15,529 2,439,711 225,819 37,646 
พังงา 7,688 559,126 275,190 5,678 
ภูเก็ต 57,679 8,891,039 576,209 188,822 

สุราษฏรธานี 26,674 2,376,135 158,867 23,696 
ระนอง 2,369 557,858 141,716 2,579 
ชุมพร 3,448 731,199 167,581 3,914 
สงขลา 17,631 3,387,780 636,719 23,296 
สตูล 2,144 407,052 287,645 2,665 
ตรัง 3,197 830,981 176,736 4,927 

พัทลุง 1,834 564,090 555,081 1,902 
ปตตานี 625 162,028 17,659 540 
ยะลา 2,649 309,554 26,414 1,329 

นราธิวาส 2,784 450,577 28,947 1,877 

     ที่มา : กรมการทองเที่ยว 
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14)  ประชากร 

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

บาน (ครัวเรือน) 22,401 22,684 22,936 23,233 23,694 
ประชากรชาย (คน) 28,617 28,427 28,225 28,325 28,282 
ประชากรหญิง (คน) 32,709 32,592 32,343 32,410 32,259 
รวมประชากร (คน) 61,326 61,019 60,568 60,735 60,541 

 
ในป 2556  จําแนกกลุมประชากรได ดังน้ี   

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประชากรวัยเด็ก  (0 – 15 ป) 7,860 7,512 15,372 

ประชากรวัยแรงงาน  (16 – 59 ป) 16,792 19,904 36,696 

ประชากรวัยสูงอายุ  (60 ปขึ้นไป) 3,477 4,748 8,225 

ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ  (15 – 44 ป) - 14,245 - 

 

 (ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 จากงานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
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จากขอมูลงานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ณ  วันที่  5  กุมภาพันธ  2557  
จําแนกประชากรออกเปน  27  ชุมชน ดังน้ี 

ชุมชน 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1.  ชุมชนหนองปรือ  410 452 862 
2. ชุมชนควนขนุน 996 1,082 2,078 
3. ชุมชนบานโพธ์ิ  888 997 1,885 
4. ชุมชนนาตาลวง 874 952 1,826 
5. ชุมชนควนขัน 829 876 1,705 
6. ชุมชนทากลาง 576 646 1,222 
7. ชุมชนนํ้าผุด 552 660 1,212 
8. ชุมชนสรรพากร 619 748 1,367 
9. ชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ 1,327 1,696 3,023 
10. ชุมชนบางรัก 1,733 1,923 3,656 
11. ชุมชนทายพรุ 192 224 416 
12. ชุมชนหนองยวน 1,513 1,769 3,282 
13. ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด 627 714 1,341 
14. ชุมชนวัดกุฏยาราม 2,754 3,177 5,931 
15. ชุมชนยานการคา 2,014 2,245 4,259 
16. ชุมชนวังตอ 946 1,194 2,140 
17. ชุมชนตนสมอ 514 581 1,095 
18. ชุมชนตรอกปลา 895 1,067 1,962 
19. ชุมชนศรีตรัง 1,783 2,113 3,896 
20. ชุมชนหลังควนหาญ 809 1,129 1,938 
21. ชุมชนวิเศษกุล 1,462 1,756 3,218 
22. ชุมชนโคกยูง 287 350 637 
23. ชุมชนหลังสนามกีฬา 256 309 565 
24. ชุมชนทาจีน 193 261 454 
25. ชุมชนกะพังสุรินทร  1,398 1,575 2,973 
26. ชุมชนโปะเซง  804 832 1,636 
27. ชุมชนโคกขัน  1,402 1,571 2,973 
      ไมระบุชุมชน 1,629 1,360 2,989 

รวม 28,282 32,259 60,541 

หมายเหตุ   
- สวนขอมูลไมระบุชุมชน เปนขอมูลทะเบียนบานเดิม ต้ังแตกอนที่จะมีการเกบ็ขอมลูแบบระบุชุมชน 
- ระบบฐานขอมูลจําแนกประชากรออกเปน 27 ชุมชน ยังไมไดจําแนกขอมูลประชากรตามชุมชนที่
จัดต้ังเพิ่มข้ึนใหมอีก 13 ชุมชน โดยขอมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ไดมีการจัดต้ังชุมชนทั้งสิ้น 40 
ชุมชน และจะจัดต้ังเพิ่มอีก 30 ชุมชน เพื่อใหครบ 70 ชุมชน   



   -13 - 

 

รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 

 

แผนภูมิปรามิดประชากรในพ้ืนท่ีเทศบาลนครตรัง 

 

ปรามิดประชากร เปนแผนภูมิที่ใชแสดงโครงสรางของประชากรจําแนกชวงอายุและเพศ 
โดยแสดงขอมูลแตละแทงแทนกลุมอายุ ซึ่งมีการแบงชวงอายุไวแทงละ 5 ป 

จากปรามิดประชากรขางตน เปนรูประฆังควํ่า แสดงวา ประชากรกลุมดังกลาว มีโครงสรางประชากร
แบบปกติ กลาวคือ สัดสวนประชากรวัยพึ่งพิง (0 - 15 ป และ 60 ปข้ึนไป) ตอสัดสวนประชากร 
วัยแรงงาน  เทากับ 39.14 : 60.86  และ สัดสวนเพศชายและเพศหญิง มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ  
เพศชายตอเพศหญิง 46.65 : 53.35 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

- ประชากรวัยเด็ก (0 - 15 ป)  คิดเปนรอยละ  25.50 ของประชากรทัง้หมด 
- ประชากรวัยแรงงาน (16 - 59 ป) คิดเปนรอยละ  60.86 ของประชากรทัง้หมด 
- ประชากรวัยสงูอายุ (60 ปข้ึนไป)  คิดเปนรอยละ  13.64 ของประชากรทัง้หมด 
- ประชากรหญิงวัยเจรญิพันธุ (15 - 44 ป)  คิดเปนรอยละ  24.43 ของประชากรทัง้หมด 

(ที่มา : ขอมูลเดือนธันวาคม 2556 จากงานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 

 ทั้งน้ี มีผูสูงอายุ จํานวน 6,495 ราย และ ผูพิการจํานวน 767 ราย ไดข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุและผูพิการ จากเทศบาลนครตรัง 

 (ที่มา : ขอมูลเดือนเมษายน 2557  กองสวัสดิการสังคม   สํานักงานเทศบาลนครตรัง)  
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15)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ จําแนกตามประเภทความผิด จําแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2552 – 2555 

ประเภทความผิด 
2552  2553  2554  2555  

รับแจง 
(ราย) 

จับได  
(ราย) 

รับแจง  
(ราย) 

จับได  
(ราย) 

รับแจง  
(ราย) 

จับได  
(ราย) 

รับแจง  
(ราย) 

จับได  
(ราย) 

คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 168 186 121 82 121 85 118 87 

คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ 382 187 344 213 299 209 323 211 

คดีประทุษรายตอทรัพย 537 182 405 190 408 218 419 209 

คดีทีน่าสนใจ 259 67 209 67 230 92 247 87 

คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 2076(1) 2806(2) 2430(1) 3115(2) 3262(1) 4122(2) 6540(1) 7499(2) 

(1) จับได (ราย)   

(2) ผูตองหา (คน) 

               ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 



 
-15- 

 

 

16)  สาเหตุการเสียชีวิต 

การตาย จําแนกตามกลุมสาเหตุที่สําคัญ และเพศ พ.ศ. 2554 – 2555 

สาเหตุตาย 
จํานวนการตาย อัตราการตายตอประชากร 100,000 คน 

2554  2555  2554  2555  
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวม 3,381 2,037 1,344 3,636 2,169 1,467 1,097 670 427 1,175.7 709.5 466.2 

มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 304 172 132 329 198 131 49.81 56.55 41.97 106.1 64.8 41.3 
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ 240 187 53 299 237 62 39.32 61.48 16.85 97.2 77.5 19.7 
โรคหัวใจ 159 104 55 205 121 84 26.05 34.19 17.49 66.3 39.6 26.7 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง 92 58 34 136 70 66 15.07 19.07 10.81 43.9 22.9 21.0 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด 165 107 58 154 100 54 27.03 35.18 18.44 49.9 32.7 17.2 
ไตอักเสบ กลุมอาการไตพิการ และไตพิการ 94 45 49 75 44 31 15.40 14.80 15.58 24.3 14.4 9.9 
โรคเก่ียวกับตับและตับออน 41 31 10 30 26 4 6.72 10.19 3.18 9.8 8.5 1.3 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอ่ืนๆ 194 161 33 212 180 32 31.79 52.93 10.49 69.1 58.9 10.2 
วัณโรคทุกชนิด 24 21 3 37 30 7 3.93 6.90 0.95 12.0 9.8 2.2 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเน่ืองจากไวรัส 46 34 12 21 12 9 7.54 11.18 3.82 6.8 3.9 2.9 
อ่ืนๆ 2,022 1,117 905 2,138 1,151 987 331.30 367.25 287.74 690.3 376.5 313.8 

 ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

17)  การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จํานวน (แหง) 

1. สงักัดเทศบาลนครตรัง  
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
1.2 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 

 
 

กอนวัยเรียน 
กอนวัยเรียน 

 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

 
2 
 
 
7 

2. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  
2.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 
2.2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

 
 

อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

2 
 

3. สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
3.1 มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดสุิต ศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้ง ตรัง 
3.2 มหาวิทยาลัยราชภฎัภเูก็ต ศูนยตรัง 

 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 

2 
 

4. สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   - - 
5. สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   
5.1 สาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดตรัง 
5.2 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั อําเภอเมืองตรัง 

 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 

6. สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน   
6.1 โรงเรียนบุญเหลือเก้ือคง 
6.2 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
6.3 โรงเรียนทับเท่ียงฮ่ัวเฉยีว 
6.4 โรงเรียนปญญาวิทย 
6.5 โรงเรียนดรุโณทัย 
6.6 โรงเรียนพรศิริกุล 
6.7 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
6.8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 

 
 

อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน 

ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตน 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนตน - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 

   (ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

18)  การทองเท่ียว นันทนาการ และศาสนา 

 - สวนสาธารณะ  จํานวน  5  แหง   
   ไดแก  สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสังขวิทย  
สวนสาธารณะทับเที่ยง 
 - สนามกีฬา   จํานวน  2  แหง    
   ไดแก  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรงั (ทุงแจง) 
 - สวนสุขภาพ   จํานวน   3  แหง 
   ไดแก สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรี
นครินทร 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร 
 - วัด   จํานวน  9  แหง  ไดแก  

  (1) วัดกะพังสุรินทร  พระอารามหลวงช้ันตรี เดิมช่ือวัดกะพัง ต้ังอยูที่ บานกะพัง เลขที่ 28 
ถนนเวียนกะพัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ต้ังอยูที่ หมู 2 ถนนเพลินพิทักษ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองนํ้าเจ็ด ต้ังอยูที่ บานคลองนํ้าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก - ควนขัน ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ต้ังอยูที่ บานควนขัน เลขที่ 8 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ  ต้ังอยูที่ บานทับเที่ยง เลขที่ 156 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมช่ือวัด ตนตอ ต้ังอยูที่ บานทากลาง เลขที่ 156 ถนนทากลาง ตําบล
ทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ต้ังอยูที่ บานสวนจันทน เลขที่ 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน ตําบล
ทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (8) วัดประสิทธิชัย เดิมช่ือ วัดปอรน หรือเรียกอีกช่ือวา วัดทาจีน ต้ังอยูที่  บานทากลาง   
เลขที่ 300 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (9) วัดมัชฌิมภูมิ เดิมชาวบานเรียกวา “วัดหนาเขา หรือ วัดหนองยวน” ต้ังอยูที่ บานหนองยวน  
เลขที่ 86 ถนนหนองยวน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จํานวน  1  แหง  ไดแก  มัสยิดมะดีนะหตุลอิสลาม ถนนกันตัง ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- โบสถคริสต จํานวน  1  แหง  ไดแก  คริสตจักรตรัง 24 ถนนหวยยอด ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

- ศาลเจา จํานวน  10  แหง ไดแก 
(1)  ศาลเจาทามกงเย่ีย  (6)   ศาลเจาเปากง  
(2)  ศาลเจากิวอองเอี่ย  (7)   ศาลเจาโปะเซง  
(3)  ศาลเจาพอหมื่นราม  (8)   ศาลเจาพอเสอื 
(4)  ศาลเจาพอไตเช่ียฮุดโจว  (9)   ศาลเจาปุนเถากง 
(5)  ศาลเจากวนอิมเก็ง  (10)  ศาลเจาฮงสั้นซี้  

 (ที่มา : สํานักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดตรงั และศูนยขอมลูกลางทางวัฒนธรรม) 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

19) การสาธารณสุข / สถานบริการสาธารณสขุ 

(1) ภาครัฐ 
 (1.1) โรงพยาบาลศูนย (โรงพยาบาลตรัง) จํานวน 1 แหง  ต้ังอยูบริเวณ ถ.โคกขัน  
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
 (1.2) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรงั  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
          - ศูนยบริการสาธารณสุข 1  ต้ังอยูบรเิวณ ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเที่ยง  อ.เมอืง จ.ตรัง 
             - ศูนยบริการสาธารณสุข 2  ต้ังอยูบรเิวณ ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรงั 
              - ศูนยบริการสาธารณสุข 3  ต้ังอยูบรเิวณ ถ.ทากลาง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมอืง จ.ตรัง 

(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
              - โรงพยาบาลวัฒนแพทย  ต้ังอยูบรเิวณ  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรงั   
             - โรงพยาบาลตรงัรวมแพทย  ต้ังอยูบรเิวณ ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง   
             - โรงพยาบาลราชดําเนิน  ต้ังอยูบริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรงั   
 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน  298  คน    (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557) 

2.2 ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 

1)  อัตรากําลัง  
 -  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน จํานวนทั้งสิ้น 397 คน 
 -  ลูกจางประจํา จํานวนทั้งสิ้น   106 คน 
 -  พนักงานจาง จํานวนทั้งสิ้น   542 คน 

(ที่มา : ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556  สํานักปลัด  เทศบาลนครตรัง) 
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2)  การคลัง   (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย:บาท) 

2552 2553 2554 2555 2556 

รายรับ           

ภาษีท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง             

  - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 28,100,814.96 28,951,998.91 29,514,376.04 32,974,374.75 33,241,414.69 

  - ภาษีบํารุงทองท่ี 476,628.50 413,583.83 443,465.05 549,416.80 471,847.84 

  - ภาษีปาย 4,414,895.00 4,556,065.80 5,507,467.40 5,571,215.00 6,168,281.00 

  - อากรการฆาสัตว 202,730.00 73,790.00 184,920.00 184,380.00 229,650.00 

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให             

  - ภาษีธุรกจิเฉพาะ 217,326.32 249,036.35 656,669.40 752,214.42 732,327.59 

  - ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 13,984,334.91 17,431,532.04 18,418,470.87 21,518,645.60 23,854,429.65 

  - ภาษีมูลคาเพ่ิมตามกฎหมาย
กําหนดแผนฯ 185,345,454.68 248,143,760.47 226,549,897.31 251,311,636.50 268,597,402.81 

  - ภาษีสุรา 7,669,178.93 8,712,769.37 9,418,544.03 10,265,591.81 10,406,970.71 

  - ภาษีสรรพสามิต 15,039,977.74 23,597,339.30 22,697,456.34 18,447,676.37 22,752,325.15 

  - คาธรรมเนียมจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 8,675,093.00 19,453,741.00 23,623,512.00 28,086,175.00 37,249,971.00 

  - คาภาคหลวงแร 185,530.90 358,207.53 582,022.52 289,697.99 357,879.31 

  - คาภาคหลวงปโตรเลียม 509,678.70 437,040.19 516,342.97 750,211.96 938,224.56 

  - อากรรังนกอีแอน 74,311.34 11,640.62 35,289.47 18,821.04 23,526.31 

รายไดท่ีมิใชภาษีอากร              

  - คาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 9,272,921.28 9,910,886.16 15,634,918.84 11,650,535.46 12,547,182.86 

  - รายไดจากทรัพยสิน 30,839,770.68 14,847,745.22 16,257,771.81 31,210,170.27 42,421,558.55 

  - รายไดจากสาธารณูปโภค 
และเทศพาณิชย 4,613,479.26 5,653,745.07 5,832,567.85 5,820,963.49 6,582,102.32 

  - รายไดเบ็ดเตล็ด 5,641,473.38 1,760,620.12 1,228,794.51 1,452,475.52 1,411,733.01 

   -รายไดจากทุน 1,242,370.00 72,600.00 200.00 33,000.00 0.00 

รายไดหมวดเงินอุดหนุน                

  - เงินอุดหนุนท่ัวไป 163,753,920.01 66,840,303.00 80,527,478.00 79,520,250.00 0.00 

  - เงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ไมตราเทศบัญญัติ) 19,497,405.00 24,277,400.00 10,000.00 10,000.00 193,991,974.00 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 49,934,412.64 143,065,203.01 153,133,216.19 182,618,356.34 129,796,637.35 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถายโอน 2,045,596.99 1,968,539.00 2,035,878.00 2,088,627.03 1,972,993.00 

รวมรายรับ 551,737,304.22 620,787,546.99 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 
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รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย:บาท) 

2552 2553 2554 2555 2556 

รายจาย           

  - เงินเดือน 110,225,692.42 113,814,089.67 117,877,675.23 131,014,758.42 137,228,327.51 

  - คาจางประจํา 18,114,712.00 18,460,698.00 18,567,976.80 18,942,121.09 18,435,252.03 

  - คาจางช่ัวคราว 47,703,446.07 47,385,901.96 45,799,488.90 53,917,551.50 58,634,627.03 

  - คาตอบแทน 62,033,216.91 52,332,107.43 54,450,226.53 66,050,375.47 70,395,919.43 

  - คาใชสอย 54,615,553.62 55,762,655.64 77,917,747.23 83,729,279.38 94,030,891.38 

  - คาวัสดุ 66,233,590.28 38,127,570.37 40,094,112.14 35,170,824.14 40,660,393.87 

  - คาสาธารณูปโภค 13,104,329.98 10,903,492.63 9,790,871.25 10,006,098.33 12,663,842.80 

  - เงินอุดหนุน 17,121,100.00 6,669,160.00 40,834,200.00 10,236,991.66 10,975,687.11 

  - รายจายอืน่  17,061,500.00 16,690,900.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  - งบกลาง 18,511,353.08 53,226,798.43 21,339,263.87 62,540,707.65 86,301,087.01 

  - คาครุภัณฑ 16,784,954.50 13,895,454.00 19,006,976.00 53,561,068.00 56,460,122.00 

  - คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 109,624,603.00 193,536,438.60 153,979,900.00 140,402,353.55 196,058,671.00 

รวมรายจาย 551,134,051.86 620,805,266.73 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 

รายรับสูงกวารายจาย 603,252.36 -17,719.74 13,130,820.65 19,532,306.16 11,883,610.54 

เขาเงินทุนสํารองเงินสะสม 25 % 150,813.09 -4,429.935 3,282,705.162 4,883,076.54 2,970,902.63 

คงเหลือนําเขาเงินสะสม 452,439.27 -13,289.81 9,848,115.49 14,649,229.62 8,912,707.90 

ตารางเปรียบเทียบ รายรับ – รายจาย 

ป / รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 

รายรับ 551,737,304.22 620,787,546.99 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 

รายจาย 551,134,051.86 620,805,266.73 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 

แผนภูมิเปรียบเทียบ รายรับ – รายจาย 
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3)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (1) รถยนตดับเพลงิ จํานวน   8 คัน 
 (2) รถยนตบรรทกุนํ้า   จํานวน    9 คัน   

(งานปองกันฯ 5 คัน สํานักการชาง 4 คัน) 
 (3) เครื่องดับเพลงิชนิดหาบหาม จํานวน 4 เครื่อง 
 (4) รถบันไดเลื่อน/รถกระเชา จํานวน  5 คัน   

(งานปองกันฯ 1 คัน สํานักการชาง 4 คัน) 
 (5) รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต    จํานวน  2 คัน 
 (6) รถยนตกระบะตรวจการณ    จํานวน 2 คัน 
 (7) เรือทองแบน จํานวน 4 ลํา 
 (8) ชุดปองกันไฟพรอมเครื่องชวยหายใจ    จํานวน 17 ชุด 
 (9) ชุดปองกันสารเคมีพรอมเครื่องชวยหายใจ    จํานวน     -  ชุด 
 (10) อัตรากําลงัเจาหนาที่ดับเพลงิ    
     (10.1) พนักงานเทศบาล  จํานวน 20 คน 
     (10.2) ลูกจางประจํา  จํานวน 11 คน 
 (10.3) พนักงานจางตามภารกจิ จํานวน 4 คน 
 (10.4) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 คน 
 (11) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 619 คน 
 (12) ความเสียหายในรอบปทีผ่านมา จํานวน 8 ครั้ง 
 (13) การปฏิบัติหนาที่ในรอบปทีผ่านมา จํานวน 8 ครั้ง 
 (14) การฝกซอมเตรียมความพรอมในรอบปที่ผานมา  จํานวน 1 ครั้ง 
 (15) วิทยุสื่อสาร        
 (15.1) ชนิดประจํารถ จํานวน 13 เครื่อง 
 (15.2) ชนิดประจําตัวพนักงาน จํานวน 25 เครื่อง 

(ที่มา :  สํานักปลัด  เทศบาลนครตรงั) 

4)  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 (1)  เทศบาลนครตรงัมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมลูฝอยเอง 
 (2)  ปริมาณขยะมลูฝอย   จํานวน 130 ตัน / วัน 
 (3)  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  
 (3.1) รถบรรทกุขยะอัดทาย จํานวน   10   คัน  
 (3.2) รถบรรทกุขยะเททายด้ัม จํานวน     8   คัน 
 (3.3) รถบรรทกุขยะคอนเทนเนอร   จํานวน     1   คัน 
 (3.4) รถแทรกเตอรตีนตะขาบ จํานวน     1   คัน 
 (3.5) รถตักลอยาง จํานวน     1   คัน 
 (4)  รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมลูฝอย จํานวน     6   คัน 
 (5)  ถังรองรับขยะมลูฝอย  จํานวน 600 ใบ 
 (6)  ปริมาณขยะมลูฝอยที่เก็บขนได จํานวน 85 ตัน / วัน 
 (7)  ปริมาณขยะมลูฝอยที่กําจัดได จํานวน 110 ตัน / วัน 
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 (8)   กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบขยะ 
 (9)   พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมลูฝอย จํานวน 206 คน 
 (10) มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน  119  ไร หางจากเขตชุมชนเปนระยะทาง  3.5  กิโลเมตร 
 (11) มีที่ดินสําหรบัทิ้งขยะมูลฝอยที่ใชไปแลว จํานวน 70 ไร 
 (12) คงเหลือที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 30 ไร คาดวาจะสามารถใชในการกําจัด
ขยะไดอีก 4 ป 
 (13) ที่ดินสํารองทีเ่ตรียมไวสําหรับกําจัดขยะ จํานวน - แหง 
 (14) มีรถยนตเกบ็และขนสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 คัน 
 (15) มีสถานทีเ่ก็บสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 แหง 
 (16) มีถังเกบ็รวมทิ้ง จํานวน 5 ถัง 

  (ที่มา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครตรัง) 

  (17) การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกูล แบงตามประเภท ดังน้ี 

        - บานอยูอาศัย จํานวน 8 บาท / เดือน 
        - บานทําการคา จํานวน      12 บาท / เดือน 
        - หนวยงานราชการ / เอกชน จํานวน    150 บาท / เดือน 
        - ปมนํ้ามัน / ธนาคาร จํานวน      32 บาท / เดือน 
        - โรงแรม จํานวน  1,500 บาท / เดือน 
        - หางใหญ จํานวน   10,000 บาท / เดือน 

 (ที่มา : กองคลงั  สํานักงานเทศบาลนครตรงั) 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครตรัง 
 การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครตรัง กําหนดตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ประกอบกับ
นโยบายของผูบริหาร นายกเทศมนตรีนครตรัง นายอภิชิต  วิโนทัย  ที่ใหความสําคัญกับการศึกษา 
แกเยาวชนลูกหลานของชาวนครตรังเปนสําคัญ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0810.2 / ว4830  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
คํานึงถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของตนตามอํานาจหนาที่  โดยตําแหนงจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ซึ่งประกอบดวย ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ และตรัง ควรเนนการรักษาความมีมนตเสนหของศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเล เพิ่มความ
หลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลและบนบก 
และพัฒนาบุคลากรรองรับแหลงทองเที่ยว ทั้งน้ี ตองอยูภายใตบริบทของการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือการเขาสูประชาคมอาเซียน 



บทที่ 3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนยุทธศาสตร 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน   

 3.2  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  

 3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

             ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร        
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

 
วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง

เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ

บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถ

ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ

ภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือขาย

การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน  

มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการ

เปนสังคมคารบอนตํ่า 

4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศน และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 



   -24 - 

 

 

รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

เปาหมายหลัก 

1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ

เขมแข็งมากข้ึน 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิม่ผลติ

ภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ ใหมีไมตํ่ากวารอยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน   

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน   

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

 

 

วิสัยทัศน  

“ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร  

ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค  

1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม  

2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจบุัน)  

3. ลดตนทุนใหกับธุรกจิ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)  

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 2 :  ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม  

ยุทธศาสตรที่ 3 :  ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 4 :  ยุทธศาสตรปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

วิสัยทัศน 

“การทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุมจังหวัด

และเช่ือมโยงการคมนาคมกับตางประเทศ 

3. สรางความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพื่อยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชุมชนและทองถ่ิน 

5. ฟนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศนอยาง

ย่ังยืน 

วัตถุประสงค 

1. สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการทองเที่ยวและเพิ่ม

มูลคาภาคเกษตร 

2. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได โดยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและความเขมแข็ง

ของชุมชน 

3. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลอยางย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร ประมง และปศุสัตว ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให     
 ชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง)  

พ.ศ. 2558 – 2561  
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 

วิสัยทัศน 
“เปนองคกรหลักในการประสานพัฒนาทองถ่ินและชุมชน  มุงเนนการมสีวนรวมเชิงคุณภาพ 

สืบสานภูมิปญญา  สูการพัฒนาสังคมเปนสุขอยางย่ังยืน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสรมิประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมสีุขของทองถ่ิน 

 

วิสัยทัศน   “ตรังเมืองแหงความสุข” 

พันธกิจ 

1. มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ใหมีความมั่งค่ัง 

2. พัฒนาสงัคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหย่ังยืนและสรางสิง่แวดลอมที่ดี 

4. บรหิารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองทีดี่ 

เปาประสงครวม 

1. เมืองเกษตรย่ังยืน และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกัษแหงอันดามัน 

2. เปนสังคมดีและมีการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณและสิ่งแวดลอมที่ดี 

4. ประชาชนมีขีดความสามารถ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การสรางฐานเศรษฐกิจของจงัหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

   และการทองเที่ยว) ที่มั่งค่ังและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การเสริมสรางความมั่นคงทางสงัคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู 

   อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การบรหิารจัดการฐานทรัพยากรใหย่ังยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557 – 2560 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2558 - 2560) 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 

 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงตอสภาเทศบาล 
นครตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

ดานท่ี 1  ดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเท่ียว 

  สรางงาน  สรางเงิน  สรางอาชีพ  เพิ่มสวัสดิการ ภายใตแนวคิด “เทศบาลนครตรัง  
เปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
   สงเสริมการทองเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือหองรับแขกของจังหวัดตรัง” 
   สรางแหลงทองเที่ยว พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑสัตวนํ้า สวนสัตว 
   “อาหารตรัง ดังทั่วโลก” สงเสริมใหอาหารตรังและผูประกอบการอาหารตรัง เขาสู
ตลาดทั่วประเทศและมีช่ือเสียงระดับโลก 
   รถรางลากจูงเพื่อการทองเที่ยว น่ังรถชมเมือง แลตรัง เลาเรื่องเมืองตรัง 
   สงเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอยางเทาเทียมเสมอภาค ภายใตแนวคิด “ทุกศาสนาสอนให
เปนคนดี” 
   จัดกิจกรรมประเพณีอยางเขาใจ เขาถึง และรูจริง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
   ปายบอกเสนทางและแผนที่ สถานที่สําคัญ รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง 
   หนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร ผูประกอบการพรอมแผนที่ทองเที่ยว 
   ขยายถนนหลังอนุสาวรียเปน 2 ชองทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการลงจากรถของนักทองเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ 
   “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” สรางจังหวัดตรัง ใหเปนเมืองหลวง
ของยางพาราดวยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” 
   ปรับปรุงสนามชนโคใหมีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวตางประเทศ 
   พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร ตามบริบทของชุมชน เพื่อใหฟนกลับมาเปน
สัญลักษณของจังหวัดตรัง เปนสถานที่สรางอาชีพสรางรายไดใหกับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการ
จัดสรางสวนสัตว และพิพิธภัณฑสัตวนํ้าเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว เปนแหลงศึกษาคนควา 
   จัดทําบันทึกความเขาใจ MOU เปนบันทึกขอตกลงระหวางเทศบาลนครตรังกับสถาบัน
การเงินของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปนแหลงเงินทุน ใหผูมีรายไดนอยกูลงทุน
ไปประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อหารายได จัดเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหกับสถานธนานุบาล 
   สงเสริมธุรกิจการคาสง การคายอยในเทศบาลนครตรัง โดยไมอนุญาตใหคาราวาน
สินคามาจัดงานตลอดเวลาเหมือนที่ผานมา 
   จัดต้ังชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดใหมีบัณฑิตชุมชนเปนที่ปรึกษา เปนพี่เลี้ยง
ใหกับชุมชน เพื่อเปนการสรางงานใหกับผูจบการศึกษาไดมีงานทําในเขตเทศบาล และเปนการ
ชวยเหลือชุมชนในดานธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยไดคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
   จัดใหมีศูนยเยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิง
สรางสรรคและทันสมัยเขาใจสังคมกาวไปเปนผูใหญที่มีความรู มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
   สงเสริมอาชีพกลุมสตรี โดยสรางเครือขายองคกรสตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพ สูวิสาหกิจชุมชน 

นโยบายของผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
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   จัดหาที่ดินสรางบานเอื้ออาทร สําหรับผูมีรายไดนอยไดมีโอกาสมีบานเปนของตนเอง
ในการเชาซื้อ ผอนสงตามเกณฑรายได ตลอดจนจัดใหมีการกูเงินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูที่มี
บานอยูแลวตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ดานท่ี 2  ดานการเมืองการบริหาร 

  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนอยางย่ังยืน ดวยความซื่อสัตย มีวิสัยทัศน เปนธรรม 
   ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข 
   ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสในการบริหาร พรอมใหมีการตรวจสอบ 
ทุกข้ันตอนทุกรูปแบบ จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดแถลงขาวทุกเดือนเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเปดโอกาสใหสื่อมวลชนทุกแขนงและพี่นองประชาชนไดตรวจสอบ 
   ยึดมั่นในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีสวนรวม ยึดประชาชนเปนจุด
ศูนยกลาง สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนความ
ตองการของชุมชน นํามาเปนแกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อใหการพัฒนาไมกระจุกในบางพื้นที่ โดยทําใหการพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่
นครตรัง ในตรอกซอกซอย 
   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเปนธรรม ในการ
บริหารงบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไมเบียดเบียน สนับสนุน สงเสริม และ
ใหความเปนธรรม 
   สนับสนุนสงเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสราง รูปแบบนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง มิใหเปนสภาตรายาง เพื่อเปนเครื่องมือของฝายบริหาร รองรับ
ความชอบธรรม ไมวาเรื่องน้ันจะผิดหรือถูก โดยใหสภาเทศบาลนครตรัง มีความเปนอิสระอยาง
แทจริง ภายใตจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอการทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชน ใน
การติดตามตรวจสอบฝายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชนของนครตรังและพี่นองประชาชน 
   ประสานหนวยงานระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินอื่น รัฐวิสาหกิจ องคการ
เอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความรวมมือในทุก ๆ ดาน เพื่อ
ประโยชนของนครตรัง อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพื่อรองรับ
เครื่องบินขนาดใหญ และการขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – 
กรุงเทพฯ ใหมีความสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัยและตูโดยสานที่ทันสมัย ถนนทางเขาออกเมืองใหมีปาย
บอกทางที่ชัดเจน สะดวก สวาง สะอาดและปลอดภัย เปนตน 
   เนนการสงเสริมและพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มี เครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนดานความรู 
ความสามารถ เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
   จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และสายดวนนครตรังอยางเปนระบบ  เพื่อแจงเหตุ 
ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
   สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจาง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององคกร  
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ดานท่ี 3  ดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางความเปน
เลิศทางการศึกษา 
   สรางความเปนเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แตละโรงเรียน
ตองใหเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนตน 
   ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกับชุมชน ทางดานกีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
   จัดสรรงบประมาณ ใหอยางเพียงพอตอความตองการของแตละโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเพื่อการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
   ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) อยางมีคุณภาพ 
   จัดใหมีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายไดนอย แตเรียนดี ไดมี
โอกาสเรียนตอจนจบปริญญาตรี ปละ 20 ทุน 
   สงเสริมการเรียนรู ผานกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตใหกับผูเรียน ตอยอดสูการเรียนรู
และการประกอบอาชีพ 
   สงเสริมใหมีหองเรียนอัจฉริยภาพในแตละโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแขงขันอยาง
เต็มศักยภาพ 
   จัดใหมีการติวฟรี โดยติวเตอรดัง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในนครตรัง 
ภายใตแนวคิด “เตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย” 
   บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีคอมพิวเตอรแบบพกพา Notebook ใหกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เพื่อใหนักเรียนยืมใช เพื่อคนควาขอมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการหองสมุดประจําบาน ตามความ
จําเปน และตามหลักเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 
   สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
เปดการฝกอบรม ฝกทักษะ ศึกษาตอ จัดทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะ เพื่อมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
ตลอดจนสวัสดิภาพในดานขวัญและกําลังใจ อยางเปนธรรมและเหมาะสม 
   จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไวรองรับการเปดประตูสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 เพื่อการบูรณาการการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการ
ทองเที่ยว 
   พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน ใหไดมาตรฐานเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กในทุก ๆ ดาน 
ในการเขาเรียนในระดับปฐมวัย และแบงเบาภาระผูปกครองในการเลี้ยงดู จะไดมีเวลาในการประกอบ
อาชีพ ตอยอดศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูอนุบาลในฝน Mini English และ Mini Program 
   สงเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม ภายใต
แนวคิด ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และจัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและ
ประชาชน 
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ดานท่ี 4  ดานการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

  พัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย  
มีการบริการดานสาธารณสุขอยางบูรณาการครบวงจร เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   นําถังขยะที่สวยงามกลับมาใหชุมชน เพื่อความสะอาด นาอยู และสงเสริมการ
ทองเที่ยว จัดการปญหาขยะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความเปนจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่
เหมาะสม ไมทําลายทัศนียภาพ ทั้งน้ีโดยมุงลดจํานวนขยะ เพื่อใหเกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะ
ไมใหมีมากจนเกินความจําเปน 
   สรางปอดใหคนนครตรัง โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมากข้ึน 
   “นครหลวงแหงการทองเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดลอมมุงสูนครตรัง ใหเปนนครหลวงแหง 
การทองเที่ยวในเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมืองแหงคลองสวยนํ้าใส  เชน  คลองนํ้าเจ็ด  
คลองหวยยาง เปนตน 
   รณรงคปลูกตนศรีตรัง สรางเมืองตรังใหดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ดวยงาน 
“เทศกาลศรีตรังบานสืบสานวัฒนธรรม” 
   ศูนยความปลอดภัยมีกลอง CCTV ทั่วทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน 
   ผูชวยเจาพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   รถกูภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พรอมอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพตลอด 24 ช่ัวโมง 
   ฝกซอมปองกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพื่อใหกําลังพลพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
   ดําเนินการโครงการบานสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใชบานผูปวยเปน
สถานพยาบาลในการบําบัด พักฟน จัดเตียงผูปวย วีลแชร และอุปกรณทางการแพทย ใหผูมีรายได
นอยยืมใช จัดหมอ พยาบาล อสม. ไปตรวจเย่ียม ตามความจําเปน แบงเบาความแออัดโรงพยาบาล
ศูนยตรัง อํานวยความสะดวกแกผูปวย ผูดูแลไมตองเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดใหมีแพทยประจําใน
ศูนยบริการสาธารณสุข เพื่อบริการดานการตรวจรักษาพยาบาล เนนดานเวชกรรมสังคม อายุรกรรม 
อัมพฤกษ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว แกพี่นองประชาชน
นครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขเปนโรงพยาบาล หรือสถานบริการตรวจ
รักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
   จัดใหมีครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตลอดถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการตรวจ
รักษาพยาบาล 
   จัดใหมีรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง Ambulance เพื่อบริการรับ – สงผูปวย กรณีรับตัวจากที่
อยูอาศัยมายังสถานพยาบาล และสงกลับบาน ตลอดจนการสงตอกรณีตองเขารับการรักษาตอที่
โรงพยาบาลศูนยตรัง และสถานพยาบาลใกลเคียงอื่น ๆ 
   จัดใหมีโครงการเฝาระวังสุขภาพ ภายใตแนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถวนหนา” 
โดยตรวจสุขภาพฟรีทุกป สําหรับผูมีอายุ 40 ปข้ึนไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการแกปญหา
สุขภาพที่ตนเหตุ ลดงบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ 
   ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อยางสม่ําเสมอ ถูกหลัก
อนามัยเพื่อไมใหเกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตวที่เปนพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมทั้งใหมีการระบาย
ถายเทอากาศที่ดี มีแสงสวางที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 
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   เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสํารองจาย เปน
เงินยืมทดลองจายกรณีเงินอุดหนุนไมไดรับตามกําหนดหรือลาชา 
   ใหการสงเคราะหผูทุกขยาก คนชรา คนพิการ คนเรรอนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับ
สิ่งของอุปโภค บริโภค และนําสงตัวไปยังสถานสงเคราะหของรัฐ 

ดานท่ี 5  ดานกีฬาและนันทนาการ 

  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
ใหบริการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยางหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต
แนวคิด “นครตรังเมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
   สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ใหสนใจกีฬา จัดใหมีการฝกอบรมและแขงขันอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหนักกีฬานครตรังสูทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังใหมีช่ือเสียง 
   ปรับปรุงและจัดสรางสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพิ่มข้ึนอีก 2 สนาม เพื่อบริการ
ที่เทาเทียม 
   สนับสนุนใหมีการจัดการประกวดและแขงขันกีฬาในทัวรนาเมนตใหญ ๆ ระดับชาติ
และระดับโลกในเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีศูนยกีฬาในรมที่ใหญที่สุดในภาคใต สนามกีฬาอยางหลากหลายครอบคลุมชนิด
กีฬาและสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
   บริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
   บริการศูนยฟตเนสกลางแจง Fitness ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เพื่อเปนที่
รวมของอุปกรณสําหรับการออกกําลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค 
สนามเปตอง ตามความตองการของชุมชน 
   จัดใหมีศูนยฝกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยใชผูฝกสอน นักกีฬา
ระดับชาติ อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เปนตน 
   จัดใหมีลานภูมิปญญาทองถ่ิน ลานวัฒนธรรม ลานศิลป  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พรอมทั้งขยายพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิใหมีผลกระทบกับ
การจราจร 

ดานท่ี 6  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 

  พัฒนาเมืองนครตรังอยางมีอัตลักษณ ใหมีความนาอยูอยางย่ังยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนไดรับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเทา คูระบายนํ้า ทั้งระบบใหครอบคลุมพื้นที่นครตรัง ให
ทั่วถึงไดมาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
   ปรับปรุงระบบจราจรใหมีความคลองตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีปายแนะนําการ
เดินทาง ปายสถานที่ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน 
   ขยายพื้นที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภัย อํานวยความสะดวก 
สําหรับนักทองเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเย่ียมชม สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยวในนครตรัง 
   ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง และขยายเขตระบบประปา อยางทั่วถึง 
   ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พรอมทั้งลอกคูระบายนํ้าทุกสาย เพื่อใหการระบาย
นํ้าเต็มประสิทธิภาพ เปนการปองกันนํ้าทวม ลดมลภาวะ โดยการเช่ือมตอกับระบบนํ้าเสียอยาง
ครอบคลุม 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 

ดานเศรษฐกิจ 

1. โครงการสงเสรมิอาชีพ : ชุมชนหนองยวน, ชุมชนโปะเซง, ชุมชนกะพังสุรินทร 1, 2, ชุมชน
โคกยูง, ชุมชนสรรพากร 
- ตองการสงเสริมอาชีพทําขนม - อาหาร : ชุมชนทาจีน 
- การสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกชุมชน ถนนย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  : ชุมชนทาจีน 
- สงเสริมอาชีพนวดแผนไทยในชุมชน : ชุมชนควนขัน 

2. การฝกอาชีพใหเยาวชนมีรายได : ชุมชนโปะเซง, ชุมชนโคกขัน 1, 2, 3 
3. โครงการกลุมสตรฝีกอาชีพ : ชุมชนตนสมอ 
4. โครงการปลูกสมุนไพร 
5. โครงการเลี้ยงปลาในกะชัง : ชุมชนทาจีน 
6. โครงการทักทอแห,ยอ เครื่องมือจับปลา : ชุมชนทาจีน 
7. โครงการชุมชนพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนทาจีน 
8. โครงการปรับปรงุรานคาชุมชน 

- รานคาสวัสดิการชุมชน 1 จุด (โครงการตอเน่ืองจากป 2556) : ชุมชนทาจีน 
- ชุมชนควนขัน 

9. การตอยอด ผลิตภัณฑ OTOP แกงไตปลาแหงเมอืงตรงัเขาสู AEC ป 2558 : ชุมชนทาจีน 
10. ชุมชนทากลางตองการทําถนนซอย 7 ใหเปนถนนคนเดิน 
11. ตองการใหแกไขเรือ่งกองทุนหมูบาน : ชุมชนตรอกปลา 

 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

สาธารณสุข 

1. กําจัดลกูนํ้ายุงลาย (ยุงมากชวงเชา – เย็น) แมลงสาบเปนประจํา หนู : ชุมชนโปะเซง 
2. สุนัขจรจัดที่วิเศษกลุ ซอย 13 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

1. โครงการอนุรกัษเพลงไทยเพื่อผูสงูอายุ 
2. ขอใหนํางานประเพณีลอยกระทงซึง่จัดทุกปบรรจเุขาแผนงบประมาณ 

 

 

 

รายงานสรุปประเด็นปญหาความตองการและแผนงาน/โครงการ 

จากการประชุมโครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง ประจําปงบประมาณ 2557 
เมื่อวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2557 

และการประชุมประชาคมทองถ่ิน ในวันท่ี 30 เมษายน 2557 
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การศึกษา 

1. การสงเสรมิการศึกษาวุฒิ ปวช. - ปวส.แบบหลักสูตรเรงรัด (ปเดียวจบ) : ชุมชนโปะเซง 
2. การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของเยาวชน : ชุมชนบานโพธ์ิ, ชุมชนโปะเซง 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยคอมพิวเตอรสูชุมชนและอุปกรณกีฬา : ชุมชนโคกขัน 1, 2, 3 
4. ศูนยการศึกษาเรียนรูของเด็กและเยาวชนในชุมชนสรรพากร 
5. ศูนยการเรียนรูเสาร - อาทิตยใหแกประชาชน : ชุมชนโคกขัน 1, 2, 3 

กีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการแขงขันฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติตานยาเสพติด 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ : ชุมชนทาจีน (จํานวน 3 เครื่อง), ชุมชน

โคกขัน 1, 2, 3, ชุมชนสรรพากร 
3. การจัดอบรมเยาวชนดานการกีฬาและยาเสพติด 
4. การแขงขันกีฬาชุมชนทุกป 
5. สนามฟุตบอลเยาวชน : ชุมชนวัดกุฎยาราม 
6. สถานที่ออกกําลงักาย (ฟตเนส) : ชุมชนโคกขัน 1, 2, 3, ชุมชนวังตอ 
7. ลานกีฬาของชุมชน สนามฟุตบอล 7 คน : บางรัก 
8. ลานกีฬาพรอมอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย : ชุมชนสวนจันทน - วัดนิโครธ, 

ชุมชนหลังควนหาญ, ชุมชนสรรพากร, ชุมชนควนขนุน, ชุมชนตรอกปลา, ชุมชนโปะเซง 
(ลานกีฬาขางศาลเจา), ชุมชนควนขัน, ชุมชนบานโพธ์ิ 

9. สนามเด็กเลน : ชุมชนสรรพากร 
10. ชุมชนหลังควนหาญตองการสถานที่ฝกซอมมวย ฟุตบอลเปนที่ถาวร 
11. ชุมชนหลังควนหาญตองการใหเทศบาลชวยจัดงบประมาณในการจางครฝูกสอนมวยไทย 
12. ชุมชนหลังควนหาญขอใหเทศบาลจัดซื้อที่ดิน สถานทีฝ่กซอมมวยไทยชุมชน 
13. ชุมชนศรีตรังขอใหมีสนามกีฬาสําหรบัเด็ก เยาวชน  : สนามกีฬาเปตอง สนามเล็ก สนาม

แบดมินตัน  สนามสําหรบัตะกรอ 
14. กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนเทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง : ชุมชนกะพังสรุินทร 1, 2 
15. กิจกรรมการออกกําลังกายในชุมชนโปะเซง : ชมรมลลีาศ กีฬาผูสูงอายุ “เปตอง”  
16. ปรับปรงุทางที่ใชสําหรบัออกกําลังกาย : ชุมชนศรีตรัง, ชุมชนควนขัน (ปูยางลานกีฬาหนา

ชุมชนใหม) 
17. ปรับปรงุสนามเด็กเลน : ชุมชนกะพังสรุินทร 1, 2 
18. จัดสรรอปุกรณกีฬาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
19. ชุมชนตรอกปลาตองการสวนสุขภาพ โดยเทศบาลจัดสรรหาที่ดินให 
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม 

1. โครงการพัฒนาเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอมตานยาเสพติด 
2. โครงการอนุรกัษพันธุปลานํ้าจืด 5 ชนิด พันธุปลาของลุมแมนํ้าตรัง : การอนุรักษพันธุสัตวนํ้า

จืด บรเิวณลุมแมนํ้าตรังและการฟนฟูสภาพใหกลับสูสภาพเดิม (แหลงปลานํ้าจืดบรเิวณทุง
แจงและทุงปอน) 

3. โครงการคลองสวยนํ้าใส (ตอเน่ือง) 
4. ลอกทําความสะอาดคูระบายนํ้าชุมชนทั้งหมด โดยเฉพาะในชวงหนาแลง อยางนอยปละ 1 

ครั้ง : ชุมชนหนองยวน,  ถนนพระราม 6 ไปจดถนนกันตัง, บานควนขนุนทั้ง 2 ดาน 
(โดยเฉพาะปากทอขอใหมีตะแกรง), ชุมชนโคกยูง (ถนนควนขัน), ชุมชนกะพังสรุินทร 1, 2, 
บริเวณตลาดสด, ตลาดรื่นรมย, ตลาดถนนคนเดิน, คูนํ้าหลังบานพักรถไฟ 

5. ลอกคลองหวยยางในหนาแลง 
6. ปรับปรงุหนองนํ้าขางสมาคมสหมิตรเกาขางสระกะพังสรุินทร 
7. สรางฝายนํ้าลน ชะลอนํ้าเสีย : ชุมชนสรรพากร 
8. ชุมชนกะพังสรุินทร 1, 2 ตองการใหพฒันาสวนสาธารณะสระกะพงัสรุินทร โดยจัดสวน

ดอกไม และติดสปรงิเกอรในสวนสาธารณะ  
9. กลิ่นเหม็นจากโรงงานยาง, รานซือ้ยางทรัพยทวี ถนนพาดรถไฟ  
10. โรงงานผลิตเสนหมี่ระหวาง ซอย 9 – 11 ถนนกันตัง ระบายนํ้าเสียลงทอระบายนํ้าทําใหมีกลิ่น

เหม็นมาก และมีละอองฝุนกระจาย 
11. ปญหารถซิง่สงเสียงรบกวนเวลายามดึก 3 แยกวัดกุฎ 
12. เสียงเพลงจากรานอาหารขางสนามกีฬายามคํ่าคืน 
13. แกปญหามูลนกพิราบ ตามอาคารบานเรือนและสถานศึกษา 

ปญหานํ้าทวม 

1. ตองการแกไขปญหานํ้าทวม สภาพนํ้าทวมซ้ําซากทุกป : ชุมชนหลังสนามกีฬา, ชุมชนทาจีน, 
วัดกะพังและบานเรือนต้ังแตทางแยกอนุสาวรียไปกะพังสุรินทร 

2. สรางเข่ือนปองกันนํ้าทวมพรอมถนนเลียบคลองชุมชนสรรพากร 
3. สรางเข่ือน/ฝายแนวกั้นนํ้าเลียบคลองนํ้าเจ็ด 
4. ตองการใหยกระดับใหสงูกวาระดับนํ้าที่มีอยูแลว : ชุมชนควนขัน 
5. ตองการฝายนํ้าลนเช่ือมทีท่ําการชุมชนวัดกุฎยารามกับสวนสาธารณะเขาแปะซอย 
6. การถายเทนํ้าทวมจากฝงดานทิศเหนือ (โรงเรียนสภาราชินี 2, สํานักงานประชาสมัพันธ

จังหวัดตรัง) สูทิศใต (สนามกีฬาทุงแจง) ผานถนนทากลาง ตองเจาะชองใหนํ้าไหลไดตรง  
สะพานไสลาวเดิม และทอลอดตรงสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดตรัง  (มี
ทอลอดอยูแลวใตถนน 3 ชอง) เพียงขุดคลองถึงนํ้าเพิม่เติมเทาน้ัน 

7. ตองการทางระบายนํ้าเพิ่ม (กันตังซอย 8) 
8. ปรับระบบคูนํ้า ทั้งระบบในชุมชนบานหนองยวน ฯลฯ 
9. ปญหาเทศบาลระบายนํ้าในพื้นที่การเกษตรของประชาชน (บานโพธ์ิ) 

 



   -35 - 

 

 

รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

การกําจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล   

1. จัดถังขยะเพิม่ : ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด ฯลฯ 
2. ใหมีรถเก็บขยะเขาถึงทุกซอย 
3. เพิ่มเวลาการเกบ็ขยะเน่ืองจากมีรานอาหารเพิ่มข้ึนในชุมชน : ชุมชนโปะเซง 
4. สงเสริมการคัดแยกขยะ/มีรางวัลให  
5. ปญหาขยะบรเิวณสนามกีฬาทุงแจงสงกลิ่นเหม็นรบกวนเมื่อมีการจัดงานกจิกรรม  
6. การเผาขยะหลังสรรพากร 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 

ถนนและรางระบายนํ้า 

1. ถนนขางบานเลขที่ 37/9 ถนนจริงจิตร 
2. ถนนและคูระบายนํ้าที่เพลินพทิักษ ซอย 1 
3. ถนนและคูระบายนํ้าที่บานเชาขางอูฤทธ์ิคารแครไมสามารถระบายนํ้าเสียได  
4. ลาดยางพรอมคูระบายนํ้าในซอยชุมชนวิเศษกุล 
5. จัดสรางถนน ค.ส.ล. และคูระบายนํ้า หรือลาดยางมะตอย ของซอยหวยยอด 23  
6. ทําถนนคอนกรีต หรือลาดยาง คูระบายนํ้า : ชุมชนนาตาลวง 
7. ทําถนนในเมืองจากบานเลขที่ 50/40 โดยวางคอนกรีตในเมอืงไปออกควนขนุน 
8. ขอขยายถนนปากซอย 4  (ชุมชนวังตอ), ถนนกันตัง ซอย 7 รถเลี้ยววัดควนวิเศษซึ่งแคบ 

รถว่ิงไมสะดวก รถขยะเขาไมถึง 
9. ตัดถนนเพิ่มถนนคอนกรีต ในชุมชนคลองนํ้าเจ็ด 2 ซอย 2 
10. คูระบายนํ้า : หลังสนามกีฬา, ซอย 13 ตนสมอ, ซอยหลังการบินไทย (หนา รร.วัดควน), กะพัง  

ซอย 2 ซอย 3, ถนนเพลินพิทักษ ซอย 16, ถนนไฟฟา ซอย 16 โปะเซง 2 ,ถนนศรีตรัง 1 
11. คูนํ้าตํ่ากวาระดับถนน ทําใหนํ้าไหลเขาบาน (กรณีฝนตก) กนัตัง ซอย 8 
12. ปรับปรงุคูระบายนํ้า ถนนหวยยอด ซอย 9 
13. ปรับทางเทาใหตํ่าลงเพื่อใหรถเลี้ยวไดสะดวก ที่สี่แยกไฟแดงถนนวังตอ 
14. ปรับผิวถนนปากซอยขางบานเลขที่ 27/4 : ชุมชนหนองปรือ 
15. ปรับผิวถนนถนนพัทลุง ซึ่งขณะน้ีเปนหลมุลึกกอใหเกิดอบุัติเหตุ 
16. ทางหลังบิ๊กซี ปจจุบันเปนทางสาธารณะ เปนทางขรุขระขอใหเทศบาลดําเนินการแกไข 
17. รานคาชุมชนสกปรก เน่ืองจากไมมีคูระบายนํ้า 
18. ปรับปรงุคูระบายนํ้าในตลาด, คูระบายนํ้าซอยหลังคายมวยควนหาญ 
19. โครงการปรับทางเทา : ลดระดับทางเทาใหเหมือนหนาตลาดสดเทศบาล  ปรบัทางเทาให

ตํ่าลงบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนวังตอถึงสามแยกวังตอ 
20. โครงการทําถนนเลียบฝงตรงขามสวนสมเด็จจากสะพานหนา รร.บรูณะรําลึกถึงซอยเจาแม

ดอกไมทอง 
21. โครงการถนนเลียบคลองนํ้าเจ็ด 
22. ทําทางเดินเลียบคลองนํ้าเจ็ดจากสะพานวังยาวถึงสะพานใตทง 
23. ปรับปรงุซอมแซมซอยตาง ๆ ที่อยูในชุมชน : ชุมชนกะพังสุรนิทร 1, 2 
24. ปรับปรงุทางเทาถนนคลองนํ้าเจ็ดและทาสีกําแพงใหสวยงามชัดเจน 
25. บูรณะคลองหัวสะพานวังยาว 
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ไฟฟา 

1. โครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ ซอย 4 - 6 ถนนคลองนํ้าเจ็ด 
2. ความสวางในชุมชนไมพอเพียง ขอใหเพิม่ไฟฟาแสงสวาง เพิม่หลอดนิออนใหมากกวาเดิม 

- ถนนในชุมชนวังตอ 
- ซอย 3 ถนนรัษฏา 
- ถนนในซอยชุมชนสรรพากร 
- ชุมชนศรีตรัง ถนนอุดมลาภ ซอย 7 (สุดซอย) 
- ชุมชนกะพังสุรินทร 1, 2, ชุมชนหลังสนามกีฬา,  
- ชุมชนควนขัน สามแยกถนนนางนอย, ถนนคลองนางนอย บานเลขที่ 2/15 – 34, ถนนนาง
นอย, ถนนซอย 16 

- ซอยปอนดทอง 1 ถนนจรงิจิตร หนาบานเลขที่ 15/48     
3. ขยายเขตไฟฟา หลังควนหาญ ซอยโรงเรียนบุญเหลือเกือ้คง 
4. ยายเสาไฟฟาซึง่อยูหัวมุม ซอย 7 
5. อุปกรณไฟฟาชํารุดบอย ควรดูแลระบบไฟฟา ประปา ของชุมชนตามระยะเวลาการใชงาน  

- ไฟฟาดับบอย (ถนนซอย) กิ่งไมเกี่ยวสายไฟ  
- ไฟหนาโรงพยาบาลตรงัและรอบรั้ววิทยาลัยพยาบาลดับๆ ติดๆ และขอใหติดต้ังกระจก 
- เสาไฟฟากําลงัจะลมในซอยปาชาฮกเกี้ยน (กันตัง ซอย 8) 

ประปา 

1. โครงการขยายประปาทั่วชุมชน : หลังควนหาญ ซอย โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง, ซอย 11 ถนน
โคกขัน เขต 2 ชุมชนโคกขัน, ถนนหวยยอด ซอย 9, โครงการถนนควนคีรี ซอย 5, ถนนพัทลุง 
ซอย 11 มี 37 ครัวเรือนไมมีนํ้าใช, ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด,วังตอ 

2. โครงการจัดใหมีนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน : ชุมชนคลองนํ้าเจ็ด, 
ชุมชนควนขนุนประปาไมคอยไหล 

3. ซอมทอประปาซึ่งอยูตรงกันขามบริษัทสยามนครการขนสง 

การจราจร 

1. โครงการใชรถใชถนนปลอดภัย 
2. โครงการสัญจรปลอดภัยของชุมชนทาจีน 
3. จัดทําและติดต้ังสัญลักษณจราจร 

- โครงการติดต้ังไฟแดงสามแยกกอนถึงศูนยมาสดา 
- โครงการติดต้ังกระจกโคงตามแยกในชุมชน (สามแยกถนนพระงาม-ถนนนางนอย) : ชุมชน

ควนขัน ชุมชนโปะเซง 
- ตีเสนขาว-แดง จากทางเขา ถนนจริงจิตรทั้งสองขางถนนประมาณ 50 เมตร  
- สัญลักษณ ขาว-แดง ปายหามจอดรถซอนคันบริเวณหนาเซเวน ของรัษฏาซอย 7 
- ไฟสัญญาณจราจรทางแยกเขาวัดแจง 
- ไฟจราจรแยกวัดแจงถนนจริงจิตร/แยกตนขัน 
- ไฟจราจรตรงทางสี่แยกถนนบางรักตัดกับถนนตรัง-สิเกา (แยกตรังคริสเตียนศึกษา) 
- ไฟสัญญาณจราจรที่สามแยกหนาโรงเรียน : ชุมชนควนขัน 
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- จัดระเบียบ จัดทํา และติดต้ังปายทุกซอยของชุมชนในเขตเทศบาลใหชัดเจน : ปายบอกเขต
ชุมชนและปายจราจร เชน หามรถบรรทุกเกิน 4 ลอผาน ปายขับชา ปายลดความเร็ว 
(ชุมชนสรรพากร, ชุมชนวังตอ ซอย 4 : 4/1, 4/2 , 4/3, ชุมชนโปะเซง) 

- ปายสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยง เชน จุดกลับรถเขตชุมชนลดความเร็ว: ชุมชนโปะเซง 
- ไฟสัญญาณเตือนบริเวณสามแยกถนนเลียบรถไฟ (ถนนสามแยกวังตอใกลรานเคกเบญจมิตร) 
- กระจกโคง 4 แยกในหมูบาน (อุดมลาภ ซอย 11) หนาโรงเรียนสังขวิทยตรงเลี้ยวถนน

คอนกรีต 2 ดาน 
- เสนการจราจร ถนนอุดมลาภจากหนา กศน.ตลอดสาย ถึงหนาสวนทับเที่ยง เพราะถนน

สายน้ีรถติดมาก เน่ืองจากมีการจอดรถทั้งสองขาง 
- ปายลูกศรช้ีทางข้ึนเขาชุมชนหนองยวนใหเห็นชัด ๆ  
- จัดระบบการยูเทิรนรถ และติดแทนปูหนาสนามกีฬา 
- ควรจัดทําทางมาลาย หรือปรับปรุงใหชัดเจนข้ึน เพื่อความปลอดภัยในการขามถนน : ถนน

หนาสนามกีฬา, ทางแยกเขวัดโคกมะมวง 
- จัดทําลูกระนาดที่สวนปา (หนาวัด) ชุมชนหนองยวน 

4. จัดระเบียบการจราจร การจอดรถและการใชผิวจราจร  
- บังคับการใชกฎหมายโดยเครงครัด 
- รานซื้อยางทรัพยทวี ถนนพาดรถไฟ ใชผิวจราจรประกอบการ 
- ปญหาการจราจร : บริเวณสี่แยกโรงเรียนตรังคริสเตียนและใกลเคียง, รถติดสี่แยกวังตอ, 

ปากทางรานโกหลอ, ถนนพาดทางรถไฟ (กันตัง) ถึงแยกธรรมรินทร 
- ทางขามหนาสนามกีฬาควรต้ังเวลาใหรถหยุดประมาณ 15 - 20 นาที เพื่อสะดวกในการขาม 
- จัดระเบียบการวางสิ่งของ ตนไมบนทางเทา ถนนรอบเมือง รานคาเอาเกาอี้ ขวางถนนไมให

รถจอด ทางเทามีแผงลอยต้ังเด็กเดินไป โรงเรียนลําบาก : ชุมชนยานการคา  
- จัดระเบียบรถหนาโรงพยาบาลตรังและตลาดนัดหนากองทุน, ตลาดโกงโคงบานโพธ์ิ 
- จัดระเบียบการจอดรถคิวรถนาโยง ,นํ้าผุด, บริเวณโรงพยาบาลราชดําเนิน คลินิกหมอรักษ, 

จุดกลับรถ ถ.ศรีตรัง 
- จัดระเบียบการจราจรที่สามแยกทางเทาเขาวัดมัชฌิมภูมิ เกิดอุบัติเหตุบอย 
- จัดระเบียบการจอดรถขวางทางจราจรบริเวณถนนควนคีรี 
- พัฒนาหัวโคงเขาวัดมัชฌิมภูมิครบวงจรเพื่อการสัญจรสะดวกเพราะกิ่งไม 
- สะพานขามรางรถไฟ หรืออุโมงคลอดสี่แยกทากลาง 
- อาสาสมัครจราจร ฯลฯ 

5. ปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนเกาะกลาง 
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ความปลอดภัย 

1. โครงการปองกันการโจรกรรมและฆาตกรรมในชุมชน : ชุมชนยานการคา 
2. ศูนยรับแจงเรื่อง ดวน เร็ว ทุกเรื่อง 
3. จัดชุด อปพร. ประจําชุมชน/ตํารวจชุมชน/หนวยรกัษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อคอย

สอดสองความปลอดภัยในชุมชน : ชุมชนบางรัก, ชุมชนหลังสนามกีฬา 
4. สายตรวจตํารวจชวยเวียนตรวจชวงกอนรุง กลางดึกเปนประจํา ชุมชนหลงัควนหาญ, ชุมชน

สรรพากร, ชุมชนวังตอ, ชุมชนทากลาง (หมูบานสามรอยหอง) 
5. ติดต้ังกลองวงจรปด (ซอย 3, 5, 7) : ชุมชนทากลาง, ชุมชนวังตอ 
6. ขอตูแดงหนาชุมชนหรอืที่หนาคายมวย  
7. ละอองไฟกระจายลงบนหลังคาบานเสียงเกิดไฟไหมไดงาย 
8. ความปลอดภัยของผูเขาไปพกัผอนที่สวนสาธารณะสระกะพงัสรุินทร  
9. จัดงบประมาณชวยเหลือตํารวจอาสาชุมชน: ชุมชนหนองยวน 

ชุมชน 

1. ผูนําสมาชิกยังไมเขาใจบทบาทของตนเอง 
2. โครงการจัดสรางที่ทําการชุมชน : ชุมชนหนองยวน, ชุมชนยานการคา, ชุมชนกะพังสุรินทร 2 

(หนองโกเกา), ชุมชนโคกยูง, ชุมชนตรอกปลา, ชุมชนตนสมอ 
3. โครงการซอมแซมที่ทําการชุมชน 

- ซอมแซมฝาเพดาน หลังคา กันสาดตัวอาคารทีท่ําการชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ 
- ซอมแซม/ปรับปรงุอาคารแปดเหลี่ยมของชุมชนบางรัก 
- ซอมแซมตัวอาคารที่ทําการชุมชนบานโพธ์ิ ซอมแซมประตูดานหลังของตัวอาคาร เจาะ
หนาตางทัง้ดานบนและดานลางตัวอาคารชุมชน 

- มุง/ซอมแซมหลังคาลานชุมชน  
4. ขยายที่ทําการชุมชน : ชุมชนควนขนุน 
5. ชุมชนกะพังสรุินทร 1, 2 ตองการอาคารอเนกประสงคเพื่อจดัเลี้ยงและใชในกิจกรรมตาง ๆ 
6. ตอเติมอาคารเกา (หลังเล็ก) ของชุมชนวัดกุฎยารามเพื่อเก็บวัสดุครุภัณฑ 
7. ชุมชนวังตอปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณทีท่ํางาน และลาดพื้นซเีมนตบรเิวณหนาชุมชน 
8. ชุมชนหนองยวนตองการจัดต้ังศูนย ICT ชุมชน 
9. ชุมชนหนองปรือตองการตูเหล็กใสเอกสาร 
10. ชุมชนทาจีนตองการตูเกบ็อปุกรณ ชนิดตูเหล็กประตู 2 บาน จํานวน 2 ตู 
11. ชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ ตองการช้ันวางของ, ตูเก็บเอกสาร 
12. ชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ ตองการปายช่ือหนาทีท่ําการชุมชนและปายบอกทาง 
13. ชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ ตองการเหล็กดัด-ประตูหนาตางอาคารทีท่ําการ 
14. ชุมชนตนสมอตองการตูเอกสารของผูสูงอายุ 
15. ชุมชนตนสมอตองการซอมแอร เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น  
16. ชุมชนวัดกุฎยารามตองการลาดปูนบรเิวณพื้นผิวชวงบรเิวณริมคลอง จัดทําบันไดข้ึนลงทานํ้า 

และรั้วกั้นหนาชุมชนวัดกุฎยาราม  
17. ชุมชนศรีตรังตองการเอากําแพงหนาสวนออก  
18. ชุมชนสรรพากรตองการบันไดสําหรบัลอยกระทงที่ทานํ้า และรั้วริมคลองของชุมชน  
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19. ชุมชนหนองยวน, ชุมชนยานการคาตองการหองนํ้าสําหรบัผูสูงอายุในที่ชุมชนและที่
สาธารณะ  

20. ชุมชนยานการคาตองการหองนํ้าสาธารณะใกลบริเวณตลาดทากลาง 
21. ไมมีที่เกบ็วัสดุ SML 

การเสริมสรางความเขมแข็ง 

1. โครงการเงินอุดหนุนชุมชน 50,000 บาท ทั้ง 70 ชุมชน 
2. โครงการเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรี 25,000 บาท ทั้ง 70 ชุมชน 
3. โครงการเงินอุดหนุนกลุมผูสูงอายุ 25,000 บาท ทั้ง 70 ชุมชน 
4. โครงการสงเสรมิสรางขวัญและกําลังใจผูสูงวัยและคนพกิารในชุมชน 
5. โครงการปรับปรงุที่อยูอาศัยของคนจนในเมือง: ชุมชนหนองยวน 

เสียงตามสาย 

1. เพิ่มจุดเสียงตามสายใหครอบคลุมและซอมแซมจุดที่เสียหาย 
- ติดต้ังเสียงตามสาย ซอย 7 ถนนบางรัก (ชวงเชา ชวงเย็น 6 โมง), ชุมชนสวนจันทน-วัด

นิโครธ, ชุมชนสรรพากร, ทุกซอยในถนนโรงเรียน ขอเสียงตามสายหนาซอย 3 อุดมลาภ, 
ชุมชนตนสมอ ในซอย 13 ถนนวิเศษกุล, ชุมชนบานโพธ์ิ, ชุมชนควนขัน 
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SWOT  Analysis  -  ปัจจัยภายในองคก์ร 
ปัจจัย การวิเคราะห์จดุแข็ง  (Strength) การวิเคราะห์จดุออ่น  (Weakness) 

1. คน   1. ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมทุกด้าน 
3. มีจ านวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ เช่น การฝึกอบรม  
การสัมมนา การศึกษาดูงาน  

1. การบริหารบุคลากรยังไม่เหมาะสม เช่น การท างานไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และการกระจายงานไม่ท่ัวถึง 
2. บุคลากรขาดความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ 
3. การขาดความต่อเน่ืองในการท างานเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร
ในการโอน / ย้าย 
4. บุคลากรบางคนท างานไม่เต็มศักยภาพ ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน 
5. ขาดการประสานงานและการท างานเป็นทีม 

 
 
 
 

2. เงิน  
 

1. ฐานะการคลังมั่นคง ไม่มีภาระหน้ีสิน  
2. มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและมีเงินในการ
พัฒนาบริการสาธารณะของเทศบาล 
3. การบริหารงบประมาณมีความเป็นอิสระและสภาพคล่องสูง 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้ประชาชนเสียโอกาส 
2. สัดส่วนเงินรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองกับรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรเป็นสัดส่วนท่ี
แตกต่างกัน ท าให้ขาดเอกภาพในการบริหารเงินงบประมาณ 
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณในการพัฒนาชุมชนไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดการต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปโดยไม่ประหยัด ไม่มีการตรวจสอบความ
คุ้มค่า 
5. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอปุสรรค ของเทศบาลนครตรัง 
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SWOT  Analysis  -  ปัจจัยภายในองคก์ร 
ปัจจัย การวิเคราะห์จดุแข็ง  (Strength) การวิเคราะห์จดุออ่น  (Weakness) 

3. วัสดุ
อุปกรณ์  
 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. อาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานมีความพร้อมและเพียงพอ 

1. ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เท่าท่ีควร  
2. การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน และการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีช ารุดมีความล่าช้า 
3. ไม่มีสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 
4. การก ากับควบคุมในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

4. วิธี
ปฏิบัติ 
งานหรือ
การ 
บริหาร
จัดการ 
 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถติดตามงานได้ 
3. มีช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้น าเสนอปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของเทศบาลได้อย่างสะดวก  
เช่น เว็บไซต์ และ facebook 
4. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5. มีการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถอ านวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

1. ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง 
2. การจัดโครงการกิจกรรมขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน 
3. การบริหารงานไม่ยึดหลักตามสายการบังคับบัญชา ไม่มีเอกภาพในการบริหารงาน 
4. การท างานบางอย่าง/บางโครงการ/กิจกรรมจัดในลักษณะรีบเร่งขาดการ
วางแผนและความรอบคอบไม่สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด 
5. ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน 
6. ขาดการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
เช่น ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (การจัดเก็บประวัติและสืบค้นข้อมูล) 
ระบบงานสารบรรณโรงเรียน 
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1. นโยบาย/
การเมือง  

1. มี พ.ร.บ. / ระเบียบ / กฎหมาย รองรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน 
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถ่ินมากข้ึน 
4. การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินช่วยให้
เทศบาลสามารถดูแลประชาชนตามนโยบายได้อย่างท่ัวถึง 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงและมีกลุ่มสนใจทาง
การเมืองเข้มแข็ง 

1. นโยบายประชานิยมของรัฐบาลท าให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน และ
หวังพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว 
2. สถานการณ์การเมืองในระดับประเทศส่งผลต่อการด าเนินงานของท้องถ่ิน 
3. การจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า เทศบาลจะได้รับเงินในช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ ท าให้ประชาชนเสียโอกาส 
4. การกระจายอ านาจโดยเฉพาะด้านการคลังมีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ทางการเมือง 

2. ภาวะ  
เศรษฐกิจ  

1. ค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวหลากหลาย 
3. จังหวัดตรังมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายซึ่งช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจในจังหวัดตรัง เช่น ประเพณีถือศีลกินผัก งานขนมเค้ก  
งานหมูย่าง งานวิวาห์ใต้สมุทร ฯลฯ 
4. เศรษฐกิจในท้องถ่ินโดยภาพรวมดี ประชาชนมีก าลังซื้อสูง มี
รายได้เพียงพอในการครองชีพ 
5. การขยายตัวของห้างร้านจากต่างประเทศมาลงทุนในเขต
เทศบาลเพิ่มข้ึน ท าให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มข้ึน และประชาชนมี
งานท ามากข้ึน 

1. การส่งเสริมการน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติมี
น้อย 
2. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลตกต่ า 
โดยเฉพาะยางพารา ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง 
3. การส่งเสริมด้านการตลาดมีน้อย เช่น การหาตลาดรองรับสินค้าของท้องถ่ิน 
4. การประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเท่ียวมีน้อยและไม่ท่ัวถึง 
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ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะหอ์ุปสรรค  (Threat) 

3. สภาพ
สังคม  
ความเช่ือ 
วัฒนธรรม 

1. ผู้น า/องค์กร/แกนน ามีความเข้มแข็ง 
2. สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ง่ายต่อการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
3. มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท่ีดี
งามท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถ่ินท่ีหลากหลาย สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และส่งเสริมได้ทุกประเพณี 
4. ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
5. ประชาชนต่ืนตัวทางด้านการศึกษา 

1. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การท้องก่อนวัยอัน
ควร การขับรถซิ่ง การติดยาเสพติด ฯลฯ  
2. วิถีสังคมเมือง ท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเด่ียวท าให้
ความสัมพันธ์ชุมชนลดลง 
3. สังคมยังขาดความตระหนักในการเป็นเมืองท่ีมีวัฒนธรรมท่ีสูงค่า ขาดความ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
4. การยอมรับเอาวัฒนธรรมของสากลมาส่งเสริมในท้องถ่ินมีมากข้ึนในขณะท่ี
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเช่ือวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดตรังน้อยเกินไป 
5. วัฒนธรรมไทยท่ีมีความยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วย มีความอ่อนแอในเรื่อง
ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และการรักษากฎระเบียบ 
6. การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังมีน้อย
โดยเฉพาะภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
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SWOT  Analysis  -  ปัจจัยภายนอกองคก์ร 
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity) การวิเคราะหอ์ุปสรรค  (Threat) 

4. เทคโนโลยี 
 

1. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้สามารถท างานได้ง่าย 
คล่องตัว รวดเร็วยิ่งข้ึน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของเทศบาลนครตรัง และทราบการประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็ว และเข้าถึงคนจ านวนมาก เช่น การแชร์ข้อมูลผา่นทาง Social 
Network 
4. เทคโนโลยีท าให้ทุกคนมีโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้ได้
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียมกัน เช่น การสืบค้นข้อมูลด้วย 
google 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและใช้
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชนมาก
ข้ึน เน่ืองจากเยาวชนบางส่วนขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การศึกษากาวหนา  พัฒนาตอเน่ือง  สูนครตรังเมืองแหงความสุข” 

วิสัยทัศน 

 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศและกาวไกลสูประชาคมอาเซียน  

2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สูเมืองแหงความสุข 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

พันธกิจ 

 

1. นครตรังเปนเลิศดานการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

3. นครตรังเปนเมืองแหงความสุขอยางย่ังยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง โดยนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปฏิบัติ 

4. นครตรังเปนเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี ไมมมีลภาวะ 

5. นครตรังมีการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

เปาประสงค 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของ

ทองถ่ิน  

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน  

6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.3 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน 
1.4 ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 สนับสนุน สงเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสูสุขภาวะที่ดี  
2.2 สนับสนุน สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยางทั่วถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 
2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสังคม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 
3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของ
ทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับรายได 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียแบบครบวงจร  
6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองคกร 
6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบ
อยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.3 เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.4 ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษา 
อุปกรณการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ 

 

1.โครงการสงเสริมสรางพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน นอกระบบการศึกษา 

2.โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย. 
3.โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
4.โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
5.โครงการสงเสริมคายศิลปะ 
6.โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร 
7.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน SBMLD, พัฒนาหองสมุดและพัฒนาแหลงเรียนรู, นํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปน
เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก, จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวิตมุงสูความเปนเลิศดานอาชีพทองถ่ิน, สงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาอปท., สงเสริมอปท.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน, ซื้อวารสารและหนังสือพิมพรายวันในสถานศึกษาในแตละ
เดือน, อบรมปฐมนิเทศและเขาคายปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นม.1, เขารวมแขงขันดานกีฬา, จัดงานปจฉิมนิเทศนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด, จัดงานมอบวุฒิบัตรของศพด.ทน.ตรัง, ติดต้ังอินเตอรเน็ตและการสื่อสารตางๆระหวางโรงเรียนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และเทศบาล, จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติและวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัด ทน.ตรัง, จัดกิจกรรมวันไหวครูของศพด.ทน.ตรัง, 
ประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษา, จัดงานสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตของศพด.ทน.ตรัง, จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8.โครงการสนับสนุนสําหรับสงเสริมอัฉริยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน (คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
9.โครงการประกวดโรงเรียนแหงความสุข 
10.โครงการสงเสริมการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
11.โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพทางดนตรี      12.โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง    ฯลฯ 

ผลผลิต / โครงการ 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

2.โครงการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา 

3.โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (ความเปนเลิศทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ  
  ภาษาจีน ฯลฯ) 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบ
อยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.3 เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.4 ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษา 
อุปกรณการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 



   -50- 

 

รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดี 
2.โครงการสงเสริมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
3.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา 
4.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 

 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบ
อยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.3 เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.4 ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษา 
อุปกรณการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการจัดหาจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน และโครงการท่ีเกี่ยวกับการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  เชน 
1.โครงการซอมเปลี่ยนกระเบ้ืองหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียน 4  โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
2.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
3.โครงการปูพ้ืนปาเกอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
4.โครงการขยายเขตไฟฟาภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
5.โครงการกอสรางอาคารเรียน   โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
6.โครงการจัดซื้อท่ีดินโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
7.โครงการกอสรางร้ัวโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
8.โครงการปรับปรุงหองเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
9.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีลานหนาเสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
10.โครงการกอสรางโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนท่ีเปนจริง) 

11.โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 

          ฯลฯ    
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษาทุกระบบ
อยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

1.3 เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแก
เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

1.4 ปรับปรุง และ
พัฒนาสถานศึกษา 
อุปกรณการเรียนการ
สอนอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 
2.โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 
3.โครงการรักษไต 
4.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
5.โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 
6.โครงการประกวดการแปรงฟนท่ีถูกวิธีและตอบปญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ 
7.โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
8.โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
9.โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค 
10.โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 
11.โครงการความรวมมือทางดานสุขาภิบาล 
12.โครงการมหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก 
13.โครงการอาหารเสริม(นม)           
14.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(กรมการศาสนา) 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.1 สนับสนุน สงเสริม 
พัฒนา งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะที่ด ี

2.2 สนับสนุน สงเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และ
ใหสังคมสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 
2.โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 
3.โครงการสงเคราะหผูปวยโรคเอดส 
4.โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
5.โครงการสงเคราะหผูทุกขยากหรือดอยโอกาส 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.1 สนับสนุน สงเสริม 
พัฒนา งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะที่ด ี

2.2 สนับสนุน สงเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และ
ใหสังคมสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับอัคคีภัยเบื้องตน 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครตรัง 
3.โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

5.โครงการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

6.โครงการจัดตั้งตํารวจชุมชนพิทักษนครตรัง 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.1 สนับสนุน สงเสริม 
พัฒนา งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะที่ด ี

2.2 สนับสนุน สงเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และ
ใหสังคมสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการติดตั้งตูนํ้าดื่มตามจุดออกกําลังกาย  ของเทศบาลนครตรัง 
2.โครงการจัดหาอุปกรณออกกําลังกายในรม (Fitness) 
3.โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
4.โครงการลานกีฬาตานยาเสพติด  
5.โครงการกอสรางลานกีฬาบริเวณที่ทําการชุมชนวังตอ 
6.โครงการแขงขันกีฬาระหวางชุมชน 
7.โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการ 
8.โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 
9.โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬาท่ีไดรับการถายโอนและคาสาธารณูปโภคสนามกีฬาทุงแจง 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.4 พัฒนา สงเสริม 
และสนับสนุนการกีฬา 
สูความเปนเลิศ 

2.5 พัฒนา และเสริม 
สรางความเขมแขง็ของ
ประชาชนและชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 รณรงค ปองกัน 
และสรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพติดและ
ปญหาสังคม 
 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการอุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
2.โครงการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย  
3.โครงการสงเสริมการออมทรัพยและกองทุนชุมชนเมืองในชมุชน  
4.โครงการสงเสริมสนับสนนุการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการคุมครองผูบริโภคและเลือกซื้อสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานกับผูนําองคกรชุมชน 
6.โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวลดโลกรอน 
7.โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชน 
8.โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณออมทรัพยและรานคาชุมชนทาจีน 
9.โครงการอบรมใหความรูดานรานคาสวัสดิการชุมชน 
10.โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกะชงัน้ําไหลและบอดิน 
11.โครงการบัณฑิตชุมชน 
12.โครงการอบรมใหความรูการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกผูนําชุมชน 
13.โครงการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน 
14.โครงการสงเสริมพัฒนาผูนําองคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆ 
15.โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 
16.โครงการชุมชนสัมพันธ 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.4 พัฒนา สงเสริม 
และสนับสนุนการกีฬา 
สูความเปนเลิศ 

2.5 พัฒนา และเสริม 
สรางความเขมแขง็ของ
ประชาชนและชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 รณรงค ปองกัน 
และสรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพติดและ
ปญหาสังคม 
 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการอบรมสัมมนา “ครอบครัวอบอุน  ตนทุนสังคมไทย” 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครตรัง 
3. โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
4.โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติดส่ีมุมเมือง 
5.โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
6.โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
7.โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 
8.โครงการครอบครัวไมทอดทิ้งกันสังคมอยูเย็นเปนสุข 
9.โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

2.4 พัฒนา สงเสริม 
และสนับสนุนการกีฬา 
สูความเปนเลิศ 

2.5 พัฒนา และเสริม 
สรางความเขมแขง็ของ
ประชาชนและชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 รณรงค ปองกัน 
และสรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพติดและ
ปญหาสังคม 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการจัดซ้ือที่ดินกอสรางที่ทําการชุมชนนาตาลวง 
2.โครงการจัดซ้ือที่ดินและส่ิงกอสรางที่ทําการชุมชน 4 ชุมชน (บานหนองยวน,ตรอกปลา,ยานการคา,โคกยูง) 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3.1 สงเสริมใหมีการ
ใชที่ดินอยางถูกตอง
ตามศักยภาพ 

3.2 กอสราง ปรับปรุง 
และบูรณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

3.4 พัฒนาภูมิทัศน
ของเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนจริงจิตร-แยกถนนบางรัก 
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรักษจันทน 
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรัษฎา 
4.โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกถนนจริงจิตร ดานทิศตะวันออก (บานเลขที่ 15 ไปทางทิศเหนือ) 
5.โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง บริเวณถนนวิเศษกุล  
6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต และกอสรางทอระบายนํ้า พรอมทางเทาถนนขนานทางรถไฟ (กันตัง-ทากลาง) 
7.โครงการกอสรางทอระบายนํ้า บริเวณถนนควนขนุน ซอย 2 
8.โครงการกอสรางทางเทาถนนนํ้าผุด เริ่มจากสะพานขามคลองหวยยางถึงคลองนํ้าผุด 
9.โครงการปรับปรุง สะพาน ค.ส.ล. หนาสวนสาธารณะสมเด็จ พระศรีนครินทร 95 
10.โครงการกอสรางศาลา    ที่พักผูโดยสาร ภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
11.โครงการกอสรางสะพานค.ส.ล. เช่ือมเกาะกลางนํ้า สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
                ฯลฯ 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3.1 สงเสริมใหมีการ
ใชที่ดินอยางถูกตอง
ตามศักยภาพ 

3.2 กอสราง ปรับปรุง 
และบูรณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

3.4 พัฒนาภูมิทัศน
ของเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการปรับปรุงอุปกรณเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร 
2.โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา 
3.โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยกวิเศษกุล  (โกกุน) 
4.โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

5.โครงการปรับปรุงการจราจรทางโคงและทางแยกถนนรักษจันทน  (บริเวณ ซอย 7 รักษจันทน) 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3.1 สงเสริมใหมีการ
ใชที่ดินอยางถูกตอง
ตามศักยภาพ 

3.2 กอสราง ปรับปรุง 
และบูรณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

3.4 พัฒนาภูมิทัศน
ของเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางเกาะกลางถนนพระราม 6 – ถนนวิเศษกุล 
2.โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางและระบบกําจัดตะไครนํ้า  บริเวณนํ้าพุ ถนนพัทลุง 
3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนพัทลุง ชวงที่ 2 
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนหวยยอด 
6.โครงการประกวดบานเรือนนาอยู  ชุมชนสะอาด 
 
 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

3.1 สงเสริมใหมีการ
ใชที่ดินอยางถูกตอง
ตามศักยภาพ 

3.2 กอสราง ปรับปรุง 
และบูรณะ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

3.4 พัฒนาภูมิทัศน
ของเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
2.โครงการฝกอบรมการทําอาหารจานเดียวและขนมไทย 5 ภาค 
3.โครงการสงเสริมอาชีพดานการทําปุยชีวภาพและดินผสม 
4.โครงการฝกอบรมการบริหารจัดการซุมอาหารในชุมชนและการเปดบริการซุมอาหาร 
5.โครงการสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑเซรามิคเบื้องตน 
6.โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ของเทศบาลนครตรัง  เพื่อยกระดับไปสูความสําเร็จระดับ 5 ดาว ป  2558 
7.โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

4.1 สนับสนุน สงเสริม
อาชีพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ
ยกระดับรายได 

4.2 สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ ภูมิปญญา
ของทองถิ่น และรําลึก
เชิดชูปูชนียบุคคล 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
2.โครงการศูนยการเรียนรู ICT เฉลิมพระเกียรติเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 
3.โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการทองเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi) 
4.โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายนํ้า ทางเทา และลานออกกําลังกาย ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
5.โครงการกอสรางหองนํ้า ภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร 
6.โครงการปรับปรุงสะพานแขวนภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
7.โครงการปรับปรุงทางเทาภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
8.โครงการกอสรางราวกันตกและปรับปรุงทางเทาภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
9.โครงการถมดินบริเวณสนามชนโคเดิม 
10.โครงการขยายพื้นที่สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐฯ 
11.โครงการกอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะทับเที่ยง 
12.โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง 
13.โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรมสัตวเล้ียง 
14.โครงการจัดงานกลวยไมและไมดอกไมประดับ 
     

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

4.1 สนับสนุน สงเสริม
อาชีพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ
ยกระดับรายได 

4.2 สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ ภูมิปญญา
ของทองถิ่น และรําลึก
เชิดชูปูชนียบุคคล 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ 
2.โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 

3.โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม 

4.โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริม  เอกลักษณ จารีตประเพณีทองถิ่น 
5.โครงการจัดตั้งหอเกียรติประวัติ คนดีศรีตรัง บริเวณเขาหนองยวน 
6.โครงการกอสรางอาคารศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ (โครงการหอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดตรัง) 
7.โครงการหิ้วช้ันกินสันทนฉันทนองพี่ 
8.โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 
9.โครงการปนจักรยานศึกษาธรรมชาติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
10.โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 
11.โครงการงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 
12.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
13.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
14.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

4.1 สนับสนุน สงเสริม
อาชีพ และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ
ยกระดับรายได 

4.2 สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ ภูมิปญญา
ของทองถิ่น และรําลึก
เชิดชูปูชนียบุคคล 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการปรับภูมิทัศนริมคลองนํ้าเจ็ดบริเวณดานหนาที่ทําการชุมชนสรรพากร 
2.โครงการกอสรางพนังกันดินคลองนางนอย 
3.โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
4.โครงการปรับภูมิทัศนที่สาธารณประโยชน บริเวณ  ถนนเพลินพิทักษใกลศาลเจาทามกงเยี่ย 
5.โครงการกอสรางพนัง ค.ส.ล.เลียบคลองหวยยาง บริเวณถนนอุดมลาภ ซอย 3 ไปทางทิศตะวันตก 
6.โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม  
7.โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม รวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 
8.โครงการรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ 
9.โครงการเยาวชนรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10.โครงการอนุรักษพันธุสัตวนํ้าจืดที่กําลังจะสูญพันธุลุมแมนํ้าตรัง  40 ชนิดพันธุ 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

5.1 รณรงค สราง
จิตสํานึก และสงเสริม
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและ
น้ําเสียแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการกอสรางระบบระบายนํ้าและรวบรวมนํ้าเสีย ลุมนํ้าคลองนํ้าเจ็ด 

2. โครงการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครตรัง 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

5.1 รณรงค สราง
จิตสํานึก และสงเสริม
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและ
น้ําเสียแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
2.โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
3.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง สํานักการชาง 
4.โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดการขยะแบบครบวงจร 

 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของ
หนวยงาน 

6.2 พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง การ
บริหารจัดการองคกร 

6.3 สงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่
ชุมขน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.โครงการจัดทํารายงานประจําป 
2.โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง 
3.โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ 
4.โครงการพัฒนาเว็บไซตเทศบาลนครตรัง 
5.โครงการพัฒนารายได 
6.โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 
7.โครงการจัดการเลือกต้ัง 
8.โครงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9.โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง 
10.โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
11.โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของเทศบาลนครตรัง 
12.โครงการใหบริการประชาชนของสํานักงานทะเบียนราษฎรและบัตร 
13.โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง 
14.โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของ
หนวยงาน 

6.2 พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง การ
บริหารจัดการองคกร 

6.3 สงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่
ชุมขน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
2.โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 
3.โครงการจัดทําวารสารชุมชน 
4.โครงการจัดต้ังและเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
5.โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง 
6.โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 
7.โครงการสงเสริมพัฒนาผูนําองคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆ 
8.โครงการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน 
9.โครงการอบรมใหความรูการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกผูนําชุมชน 
10.โครงการบัณฑิตชุมชน 
11.โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครตรัง 
12.โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา 
13.โครงการจัดประชุม/เสวนายอยประชาชนพบผูบริหาร 
14.โครงการจัดประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง 
15.โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 
16.โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรี/คณะกรรมการกลุมผูสูงอายุและสมาชิกกลุม 
17.โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว     ฯลฯ 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของ
หนวยงาน 

6.2 พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง การ
บริหารจัดการองคกร 

6.3 สงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่
ชุมขน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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1.โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
2.โครงการกอสรางโรงเก็บพัสดุ 
3.โครงการกอสรางทางลาดสําหรับคนพิการทางขึ้นดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
4.โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
5.โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสวนสาธารณะ  
6.โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  
7.โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
8.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ชุมชนควนขนุน 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของ
หนวยงาน 

6.2 พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง การ
บริหารจัดการองคกร 

6.3 สงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6.4 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่
ชุมชน 

ยุทธศาสตร
จังหวดั 

ตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวดัตรัง 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาล
นครตรัง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ

จังหวัด (ดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี

เสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การเสริมสรางความมั่นคง
ทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรใหยั่งยืนและ
สรางส่ิงแวดลอมที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเสริมสรางความเปน

เลิศในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
กา ร พั ฒ น า ด า น
โครงสร างพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ก า ร พั ฒ น าด า น
คุณภาพชี วิ ตและ
สงเสริมการศึกษา
เรียนรูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษพลังงานและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานการ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาดานการ
อยูดีมีสุขของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (Strategy Map) 

1. นครตรังเปนเลิศ

ดานการศึกษาและ 

มีศักยภาพมากขึ้น 

พรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

2. ประชาชนไดรับ

การบริการสาธารณะ

ที่ไดมาตรฐานและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น 

3. นครตรังเปนเมือง

แหงความสุขอยาง

ยั่งยืน ประชาชนให

การมีสวนรวมอยาง

เขมแข็ง โดยนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติ 

4. นครตรังเปนเมือง
นาอยู สภาพแวดลอม
ดี ไมมีมลภาวะ 

 

5 นครตรังมีการ

บริหารจัดการตาม

หลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ 

เปนเลิศพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 

2. การพัฒนาดานสังคม  

คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคู

การสงเสริมการทองเที่ยว และ

อนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น 

5. การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสู

ความสมดุลอยางยั่งยืน 

6. การสรางความเปนเลิศทางการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 พัฒนาและสงเสริม
การจัดการศึกษาทุกระบบ
อย างมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาการศึ กษา
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
1.3 เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กเยาวชน
และประชาชน 

2.1 สนับสนุน สงเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสูสุขภาวะที่ดี  
2.2 สนับสนุน สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคม
สงเคราะหอยางทั่วถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬา 
2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติด 

3.1 สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยาง
ถูกตองตามศักยภาพ 
3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ือยกระดับรายได 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถิ่น 
และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  

5.1 รณรงค  สรางจิตสํานึก และส งเสริมการ
อนุ รักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร  
 

6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของหนวยงาน 
6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร
จัดการองคกร 
6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมขน 

วิสัยทัศน การศึกษากาวหนา  พัฒนาตอเน่ือง  สูนครตรังเมืองแหงความสุข 

พันธกจิ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทาง 

การพัฒนา 

 

1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความ
เปนเลิศและกาวไกล
สูประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาและเพ่ิม
คุณภาพบริการ
สาธารณะใหได
มาตรฐาน เพ่ือยก 
ระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

3. สงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
ประชาชนภายใตหลักการ
เสริมสรางความเขมแขง็
ของชุมชนสูเมืองแหง
ความสุข 

4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมให
เกิดความสมดุลอยาง
ยั่งยืน 

5. บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 



บทที่ 4   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

  พันธกิจท่ี 1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศและกาวไกลสูประชาคมอาเซียน  

  เปาประสงคท่ี 1  นครตรังเปนเลิศดานการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีการสงเสริมอาชีพเพื่อใหแกเด็กเยาวชนนอกระบบโรงเรียน 
- มีแหลงใหบริการตอยอดและสงเสริมความรูขาวสารเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
- มีการสงเสริมและพฒันาความรูและทักษะทางดานวิชาการ 
- มีการสงเสริมและพฒันาความรูและทักษะทางดานศิลปะ 
- มีการสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะและประสบการณทางดานดนตรี 
- มีการสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร 
- มีการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต 
- มีการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษาใหสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
- มีการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- มีการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนยากจน 
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
- มีการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
- หองสมุดเทศบาลนครตรังมีหนังสือและสื่อการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
- มีการสงเสริมใหเยาวชนเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู 
- มีการสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมใหความรูดานภาษาเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
- มีการเสริมสรางใหนักเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับระดับช้ันมัธยมศึกษา 
- คณะกรรมการ สถานศึกษาและชมรมผูปกครองของสถานศึกษารูบทบาทหนาที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังใหดีข้ึน 
- มีการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี 
- มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของครูในการทํางานและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรังใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนําไปประยุกต 

ใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
- เด็กและเยาวชนไดเรียนรูกระบวนการประชาธิปไตยการทํางานเปนทีม และการมีสวนรวม 
- เด็กและเยาวชนไดรับความรู แสดงออกในทางที่เหมาะสมและมีความสนุกสนาน 
- มีการสอนใหรูจักระเบียบวินัย การเสียสละ ภาวะผูนํา-ผูตาม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
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- มีการปรบัปรุงและพฒันาสถานศึกษาใหอยูในสภาพดีและเหมาะแกการดําเนินงาน 
- มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 1.1 พัฒนาและสงเสริม
การจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- จํานวนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพใหแกเด็กเยาวชนนอกระบบ
โรงเรียน 
- มีโครงการเกี่ยวกับแหลงรวบรวมเผยแพรความรูเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย 
- มีโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะทางดานวิชาการ 
- มีโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะทางดานศิลปะ 
- มีโครงการสงเสริมและพฒันาความรูทักษะและ
ประสบการณทางดานดนตร ี
- มีโครงการสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะและประสบการณ
ทางดานวิทยาศาสตร 
- มีโครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต 
- จํานวนการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
- จํานวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังที่ไดรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการ ศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
- จํานวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังที่ยากจนระดับช้ัน ป.1 - 
ม.3 
- จํานวนการจัดโครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
- จํานวนการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- จํานวนโครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูประจําหอง 
สมุดเทศบาลนครตรัง 
- จํานวนโครงการเสริมสรางทักษะในการเรียนรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรู 

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 พัฒนาการศึกษา
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

- จํานวนโครงการการอบรมใหความรูดานภาษา 
- จํานวนการจัดโครงการเสริมสรางใหนักเรียนมีความพรอมที่จะ
ศึกษาตอในระดับระดับช้ันมัธยมศึกษา 
- จํานวนการจัดโครงการเกี่ยวกับการใหความรูแกคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรมผูปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 1.3 เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน 

- จํานวนการจัดโครงการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมมีบุคลกิภาพและความประพฤติที่ดี 
- จํานวนการจัดกิจกรรมเพื่อการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ
ของคร ู
- จํานวนโครงการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
- จํานวนโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูกระบวนการ
ประชาธิปไตยการทํางานเปนทมี และการมสีวนรวม 
- จํานวนโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนไดรับความรู แสดงออก
ในทางที่เหมาะสม และมีความสนุกสนาน 
- โครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหรูจักระเบียบวินัย การ
เสียสละ ภาวะผูนํา-ผูตาม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

แนวทางการพฒันาที่ 1.4 ปรบัปรุง และพัฒนา
สถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ 

- จํานวนการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
- จํานวนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักการศึกษา 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่2  การเสรมิสรางความมั่นคงทางสงัคม พฒันาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
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  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะทีไ่ดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มี อสม.ที่มีความรูความ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานดานสุขภาพภาคประชาชนไดมากย่ิงข้ึน 
- มีระบบบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน 
- ทําใหผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีคาอัตราการกรองไต (EGFR) คงที่หรือเพิ่มข้ึน 
- มีโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
- มีอัตราฟนแทผลุดลง 
- มีอัตราการเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาลดลง 
- มีอัตราการปวย/ตายจากโรคติดตอที่เกิดจากแมลงและพาหะนําโรคลดลง 
- มีภาวะเสี่ยงตอภาวะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหวัใจ อัมพฤกษ   อัมพาตและโรคหลอด

เลือดสมองลดลง 
- มีรานอาหารไดรบัการยกระดับผานมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพิม่ข้ึน 
- ผูปรุงอาหารไดรับการยกระดับมาตรฐานผูปรุงอาหารผานมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรดานสาธารณสุขมูลฐาน 
- ทําใหประชาชนไดรับความรูดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอมอยางทั่วถึง 
- มีการสนับสนุนงบประมาณสงเสริมพฒันาการและโภชนาการ 
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสงัคมสงเคราะหใหแกผูสงูอายุ 
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสงัคมสงเคราะหใหแกผูพกิารหรือทพุพลภาพ 
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสงัคมสงเคราะหใหแกผูปวยโรคเอดส 
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสงัคมสงเคราะหใหแกผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
- มีการจัดสวัสดิการทางสังคมและสงัคมสงเคราะหใหแกผูทกุขยากหรอืดอยโอกาส 
- มีการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการบรรเทาทุกขบํารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- มีประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มข้ึน 
- มีการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนเพิม่ข้ึน 
- ระดับมาตรฐานการกีฬาของเยาวชนและประชาชนสูงข้ึน 
- มีสถานที่และอปุกรณกีฬาสําหรบัออกกําลังกายสําหรบัเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาล

นครตรังเพิ่มข้ึน 
- สนามกีฬาไดมาตรฐานสามารถรองรบัการแขงขันกีฬาระดับประเทศได 
- สนามกีฬามีขอบเขตรับผิด ชอบชัดเจน เปนระเบียบเรียบรอย และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  
- มีการชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย 
- มีการรณรงค ปองกัน บําบัดและสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติด 
- มีการรณรงค ปองกัน บําบัดและสรางภูมิคุมกันปญหาสังคมดานตางๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 
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  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สนับสนุน สงเสริม
พัฒนา งานสาธารณสุข สูสุขภาวะที่ดี 

- จํานวน อสม.ที่ไดรับความรูและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- จํานวนผูปวยที่ไดรับการฟนฟสูุขภาพเพิม่มากข้ึน 
- จํานวนผูเขาอบรมมีความ รูความเชาใจ โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสงูเพิม่ข้ึน 
- จํานวนโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
- เด็กไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองฟนเพิ่มข้ึน 
- อัตราประชากรสุนัขและแมวที่รบัการฉีดวัคซีนเพิ่มข้ึน 
- อัตราความพึงพอใจตอโครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
- อัตรากลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองโรคไมติดตอและ
ไดรับการแนะนําในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มข้ึน 
- จํานวนรานอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อรอย (Clean food Good taste) 
- จํานวนผูปรุงอาหารไดรับความรูดานสุขาภิบาลอาหารและ
ยกระดับมาตรฐานผูปรุงอาหารเพิ่มข้ึน 
- จํานวนบคุลากรไดรบัการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพเพิ่มข้ึน 
- จํานวนความรูขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอมที่
เผยแพรสูประชาชน 
- จํานวนการจัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาการและโภชนาการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  สนับสนุน สงเสริม 
สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง 
 

- จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับสวัสดิการทางสังคมและสังคม
สงเคราะห 
- จํานวนผูพิการหรือทุพพลภาพที่ไดรับสวัสดิการทางสงัคม
และสงัคมสงเคราะห 
- จํานวนผูปวยโรคเอดสที่ไดรบัสวัสดิการทางสังคมและสังคม
สงเคราะห 
- จํานวนผูประสบภัยพิบัติตางๆที่ไดรับสวัสดิการทางสังคมและ
สังคมสงเคราะห 
- จํานวนครอบครัวผูทกุขยาก หรือดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการทาง
สังคมและสังคมสงเคราะห 
- จํานวนผูที่ไดรับการอุดหนุน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  พัฒนาประสิทธิภาพ
การหองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

- จํานวนการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทา 
สาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- จํานวนอาสาสมัครตํารวจ 
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 2.4  พัฒนา สงเสริม และ
สนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 
 

- จํานวนโครง การกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนเพิ่มข้ึน 
- จํานวนการจัดการแขงขันกีฬาหรือการเขารวมการแขงขันกีฬา 
- จํานวนลานกีฬาตานยาเสพติดในชุมชนเพิ่มข้ึน 
- มีการปรับปรุงอัฒจันทรสนามฟุตบอลใหไดมาตรฐานสามารถ
รองรบัการแขงขันกีฬาระดับประเทศได 
- มีการปรบัปรุงสนามฟุตบอลและลูว่ิงใหไดมาตรฐานสามารถ
รองรับการแขงขันกีฬาระดับประเทศได 
- สนามกีฬาทุงแจงมีกําแพงลอมรอบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนาและเสริม สราง
ความเขม แข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนโครงการชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย  

แนวทางการพฒันาที่ 2.6 รณรงค ปองกัน และ
สรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหา
สังคม  

- จํานวนการจัดโครงการรณรงคปองกัน บําบัดและสรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพติด 
- จํานวนการจัดโครงการรณรงคปองกัน บําบัดและสรางภูมิคุมกัน
ปญหาสังคมดานตางๆ 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม / กองสวัสดิการสงัคม / สํานักการศึกษา / กองวิชาการและแผนงาน 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่2  การเสรมิสรางความมั่นคงทางสงัคม พฒันาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
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  พันธกิจท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็ง 
           ของชุมชนสูเมืองแหงความสุข  

  เปาประสงคท่ี 3  นครตรังเมืองแหงความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  
      โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีการสนับสนุนสงเสริมประชาชนใหนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
- มีการสนับสนุนเครือขายการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพิ่มข้ึน 
- มีการสงเสริมพัฒนาความรูและบทบาทของผูนําองคกรชุมชน/คณะ กรรมการชุมชนและกลุมตางๆ

ใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
- มีการเสริมสรางความสามัคคีภายในชุมชนใหเพิ่มข้ึน 
- มีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนรูจักออมเพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนาและเสริม สราง
ความเขม แข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนการดําเนินการสนับสนุนสง เสริมประชาชนใหนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
- จํานวนผูประสานงานในการดําเนินกจิกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน 
- จํานวนโครงการเพื่อสงเสริมพัฒนาความรูและบทบาทของผูนํา
องคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 
- จํานวนกิจกรรมการเสริมสรางความสามัคคีภายในชุมชนใหเพิ่มข้ึน  
- จํานวนผูรวมกลุมเปนสมาชิกการออมทรัพยเพิ่มข้ึน 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักการศึกษา 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่2  การเสรมิสรางความมั่นคงทางสงัคม พฒันาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
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  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะทีไ่ดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีที่ดินใชสําหรับกอสรางที่ทําการชุมชน เพื่อใชในการทํากจิกรรมตางๆ ของชุมชน 
- มีถนนและทางระบายนํ้าที่ไดมาตรฐานเพิม่ข้ึน 
- มีระบบการจัดการจราจรที่ไดมาตรฐานและอยูในสภาพพรอมใชงานเพิ่มข้ึน 
- ถนนสายหลักไดรบัการปรบัภูมิทัศนเพิ่มข้ึน 
- นครตรังไดรับการปรับภูมทิัศนใหสวยงามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยข้ึน 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 3.1 สงเสริมใหมีการใช
ที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 

- ชุมชนมีที่ดินสําหรบัใชกอสราง 
ที่ทําการชุมชนเพิ่มข้ึน  

แนวทางการพฒันาที่ 3.2 กอสราง ปรับปรงุ  
และบรูณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- ถนนและทางระบายนํ้าที่ไดรับการกอสรางและปรับปรงุ
เพิ่มข้ึน 

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 พัฒนาระบบการ
จัดการจราจร 

- ระบบสัญญาณไฟและเครื่อง หมายจราจรที่ไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพฒันาที่ 3.4 พัฒนาภูมิทัศนของ
เมืองอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

- จํานวนจุดภูมิทัศนที่เพิ่มข้ึน 
- จํานวนจุดภูมิทัศนที่ไดรับการปรับปรงุบํารุงรักษาเพิม่ข้ึน 
- ครัวเรือนไดรับการพฒันาตามโครงการ 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักการชาง / สํานักปลัดเทศบาล   

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่1 การสรางฐาน เศรษฐกจิของจงัหวัด (ดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มัง่ค่ัง
และมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
 

  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  เปาประสงคท่ี 2  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะทีไ่ดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- แหลงทองเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
- มีการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครตรงั 

 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

- จํานวนแหลงทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
- จํานวนการจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยว  
- จํานวนการจัดโครงการสนับสนุนการทองเที่ยว 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักปลัดเทศบาล 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่1 การสรางฐาน เศรษฐกจิของจงัหวัด (ดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มัง่ค่ัง
และมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษเชิดชู 
    อัตลักษณของทองถ่ิน 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

  พันธกิจท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็ง 
           ของชุมชนสูเมืองแหงความสุข  

  เปาประสงคท่ี 3  นครตรังเมืองแหงความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  
      โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีการสนับสนุนสงเสริมความรูในการพฒันาอาชีพเพื่อยกระดับรายไดของประขาขน 
- มีการอนุรักษสัตวในทองถ่ิน 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน 

และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 
 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 4.1 สนับสนุน สงเสริม
อาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับ
รายได 

- จํานวนการจัดโครงการสนับสนุนสงเสริมความรูในการ
พัฒนาอาชีพเพือ่ยกระดับรายได 

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

- จํานวนการจัดโครงการรณรงคและเสริมสรางความรูในการ
อนุรักษสัตวในทองถ่ิน 

แนวทางการพฒันาที่ 4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิด
ชูปูชนียบุคคล 

- จํานวนโครงการเพื่อการอนุรกัษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ  
ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักปลัดเทศบาล / สํานักการศึกษา 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่1 การสรางฐาน เศรษฐกจิของจงัหวัด (ดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มัง่ค่ัง
และมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
- ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการอนุรกัษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาดานการอยูดีมสีุขของทองถ่ิน 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 
  พันธกิจท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

  เปาประสงคท่ี 4  นครตรังเปนเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี ไมมีมลภาวะ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีการเตรียม การปองกันการพงัทลายของดินและปองกันนํ้าทวมเพิ่มข้ึน 
- มีการรณรงค สรางจิตสํานึก ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพิ่มข้ึน 
- การสงเสริมการอนุรกัษและฟนฟูทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิม่ข้ึน 
- มีการบรหิารจัดการและบําบัดนํ้าเสียที่ไดประสิทธิภาพ 

 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก 
และสงเสรมิการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จํานวนระบบปองกันการพังทลายของดินและปองกันนํ้าทวม
เพิ่มข้ึน 
- จํานวนกิจกรรมการขุดลอกและเก็บกวาดสิ่งกีดขวางทางนํ้า 
- จํานวนของเครือขายสิ่งแวดลอมโรงเรียนในเขตเทศบาลเพิ่มข้ึน 
- จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน  
- จํานวนกิจกรรมใหเด็กเยาวชน  การอนุรกัษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- จํานวนจุดบําบัดธรรมชาติเพิ่มข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียแบบ
ครบวงจร 

- มีจํานวนระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเพิ่มข้ึน 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม / สํานักการชาง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่3  การบรหิารจัดการทรพัยากรใหย่ังยืนและสรางสิง่แวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการอนุรกัษพลงังานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยาง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

 

  พันธกิจท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็ง 
           ของชุมชนสูเมืองแหงความสุข  

  เปาประสงคท่ี 3  นครตรังเมืองแหงความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  
      โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- มีชองทางแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารระหวางเทศบาลและชุมชน และระหวางชุมชนดวยกัน 
- มีที่ทําการชุมชนสําหรบัสมาชิกชุมชนใชทํากิจกรรม ของชุมชนเพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 6.3 สงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวมของทกุภาคสวนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนชองทางแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร 
 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองสวัสดิการสังคม  

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่4  การเสรมิสรางความเปนเลิศในการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  พันธกิจท่ี 5  บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

  เปาประสงคท่ี 5  นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครตรังมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
- มีการสนับสนุนสงเสริมการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
- มีการพัฒนา การจัดเก็บรายไดของเทศบาลนครตรังใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
- มีการสงเสริมการบรหิารและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของเทศบาลนครตรัง 
- มีการสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานของเทศบาลนครตรงั 
- มีการสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน 
- มีการรวบรวมความคิดเห็นปญหาความตองการจากทุกภาคสวน 
- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
- มีการสงเสริมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
- ชุมชนไดรับทราบนโยบายของรฐับาลและนโยบายของผูบรหิารเทศบาล 
- มีการสงเสริมการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
- มีการปรบัปรุงและพฒันาสถานทีป่ฏิบัติงานและสถานที่ชุมชนใหอยูในสภาพดีและเหมาะแกการ

ดําเนินงาน 
-มีการจัดหาเครือ่งมอืเครือ่งใชในใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 

  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

- จํานวนบุคลากรของเทศบาลนครตรังที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  พัฒนาความเปนเลิศ 
การเมือง การบริหารจัดการองคกร 

- จํานวนการการรวบรวมจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของทุกชุมชนใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
- รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของรายได 
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการสงเสริมการบรหิารและการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการให 
บริการของเทศบาลนครตรัง 
- จํานวนโครงการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง 
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รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ. 2558 – 2563) 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

แนวทางการพฒันาที่ 6.3 สงเสริมและพฒันา 
การมสีวนรวมของทุกภาคสวนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนการจัดใหมกีารจัดต้ังและเลือกต้ังคณะกรรมการ
บรหิารชุมชน 
- จํานวนการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน 
- จํานวนชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุน 
- จํานวนกลุมสตรีชุมชนที่ขอรบัเงินอุดหนุน 
- จํานวนชมรมและสมาชิกขมรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม
เพิ่มข้ึน  
- จํานวนครั้งในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
- จํานวนครั้งการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- จํานวนการจัดโครงการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นปญหาความ
ตองการจากทุกภาคสวน 
- จํานวนการจัดโครงการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครตรัง 
- จํานวนการจัดโครงการสงเสริมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน 
- จํานวนการจัดประชุมเพือ่แถลงนโยบายและกิจกรรมของ
รัฐบาลและของผูบรหิารเทศบาล 
- จํานวนผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะไดรับความรูตาม 
พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535  เพิ่มข้ึน 
- จํานวนการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่
ชุมชน 
- จํานวนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัดเทศบาล / กองคลัง / กองสวัสดิการสังคม / สํานักการชาง / กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม / กองวิชาการและแผนงาน 

  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจงัหวัด :  

- ยุทธศาสตรที ่4  การเสรมิสรางความเปนเลิศในการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

- ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการสงเสริม
อาชีพเพ่ือใหแก
เด็กเยาวชน
นอกระบบ
โรงเรียน 

 3  3  3  3  3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- จํานวน
กิจกรรมการ
สงเสริมอาชีพ
ใหแกเด็ก
เยาวชนนอก
ระบบ
โรงเรียน 

ปละ   
3 คร้ัง 

- โครงการ
สงเสริมสราง
พัฒนา
ศักยภาพเด็ก  
เยาวชนนอก
ระบบ
การศึกษา 

- งาน
ชุมชนเมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีแหลงให 
บริการ ตอยอด
และสงเสริม
ความรูขาวสาร
เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย  

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- มีโครงการ
เกี่ยวกับแหลง
รวบรวม
เผยแพร
ความรู
เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย 
 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
จัดทําศูนยการ
เรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

- ศพด.ทน.
ตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

 

    - มีการสงเสริม
และพัฒนา
ความรูและ
ทักษะทางดาน
วิชาการ 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- มีโครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาความรู
และทักษะ
ทางดาน
วิชาการ 
 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
สงเสริมทักษะ
ทางวิชาการ
นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียนรู
แบบองครวม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการสงเสริม
และพัฒนา
ความรูทักษะและ
ประสบการณ
ทางดาน
วิทยาศาสตร 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- มีโครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาความรู
ทักษะและ
ประสบการณ
ทางดาน
วิทยาศาสตร 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการจัด
นิทรรศการ
งานคาราวาน
วิทยาศาสตร 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - มีการ
สงเสริมและ
พัฒนาความรู
และทักษะทาง 
ดานศิลปะ 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- มีโครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาความรู
และทักษะ
ทางดาน
ศิลปะ 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
สงเสริมคาย
ศิลปะ 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - มีการสงเสริม
และพัฒนา
ความรูทักษะและ
ประสบการณ
ทางดานดนตรี 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- มีโครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาความรู
ทักษะและ
ประสบการณ
ทางดาน
ดนตรี 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
ฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพ
ทักษะทาง
ดนตรี 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 



 

-88- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียนรู
แบบองครวม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการสงเสริม
สนับสนุน
การศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวิต 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- มีโครงการ
สงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา
เรียนรูตลอด
ชีวิต 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
สงเสริม
การศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู
ตลอดชีวิตของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - มีการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษาให
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- จํานวน
สถานศึกษาท่ี
ไดรับการ 
สนับสนุน
คาใชจาย 
การบริหาร
สถานศึกษา 

รอยละ 100 
ของจํานวน
สถานศึกษา

ในสังกัด
เทศบาลนคร

ตรัง 

1.โครงการ
สนับสนุน
คาใชจาย 
การบริหาร 
สถานศึกษา 
- การปรับปรุง
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
- การพัฒนาการ
บริหารการจัดการ 
ศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 
SBMLD 
 
 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

- การพัฒนาหอง 
สมุดและพัฒนา
แหลงเรียนรู 
- การนํารองการ
จัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษา
ตลอดชีวิตสูความ
เปนเลิศตามอัจ- 
ฉริยภาพของเด็ก 
- การนํารองการ
จัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษา
ตลอดชีวิตมุงสู
ความเปนเลิศดาน
อาชีพทองถ่ิน 
- การสงเสริม
กิจกรรมรักการ
อานในสถาน 
ศึกษาองคกร
ปกครองทองถ่ิน 
- การสงเสริม
องคกรปกครอง
ทองถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 
 



 

-90- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

- การซื้อวารสาร
และหนังสือพิมพ
รายวันในสถานศึก 
ษาในแตละเดือน 
- การอบรม
ปฐมนิเทศและเขา
คายปรับพ้ืนฐาน
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
- การเขารวม
แขงขันดานกีฬา 
- การจัดงาน
ปจฉิมนิเทศ
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 
- การจัดงานมอบ
วุฒิบัตรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
- การติดต้ัง
อินเตอรเน็ตและ
การสื่อสารตางๆ
ระหวางโรงเรียน
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
และเทศบาล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

- การจัดกิจกรรม
วันแมแหงชาติ
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
- การจัดกิจกรรม
วันพอแหงชาติ
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
- การจัดกิจกรรม
วันไหวครูของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
ตรัง 
- การประชุม
ผูปกครองนักเรียน
ของสถานศึกษา 
- การจัดงานสื่อ
สัมพันธครอบครัว
สุขสันตของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการสนับสนุน
คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- จํานวน
นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาลนคร
ตรังท่ีไดรับ
สนับสนุน
คาใชจายใน
การจัดการ 
ศึกษาต้ังแต
ระดับอนุบาล
จนจบการ 
ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

รอยละ 
100 

ของจํานวน
นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - มีการสนับสนุน
คาปจจัยพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตและ
เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก
นักเรียนยากจน 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- จํานวน
นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาลนคร
ตรังท่ียากจน
ระดับชั้น 
ป.1 - ม.3 

รอยละ 
100 

ของจํานวน
นักเรียน 
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- โครงการ 
สนับสนุน 
สําหรับสงเสริม
อัจฉริยภาพ 
การจัดการศึกษา
ทองถ่ิน (คา
ปจจัยพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียน
ยากจน  
 
 
 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

4 4 4 4 4 4 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
ใหนักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน  

ปละ 
4 โครงการ 

1.โครงการปรับ
พ้ืนฐานนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
3.โครงการอบรม
ปรับพ้ืนฐานนัก 
เรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1  
4.โครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน
(SBMLD) 

- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพัง
สุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพัง
สุรินทร) 
- โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
- โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บานนาตาลวง)

- สํานัก
การศึกษา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการ
สงเสริม
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- จํานวนการ
สงเสริม
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ในโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
ประกวด
โรงเรียนแหง
ความสุข 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - หองสมุด
เทศบาลนคร
ตรังมีหนังสือ
และสื่อการ
เรียนรูเพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 
 

- จํานวน
โครงการจัดหา
หนังสือและ
สื่อการเรียนรู
ประจําหอง 
สมุดเทศบาล
นครตรัง 

ปละ  
1 โครงการ 

- โครงการ
จัดหาหนังสือ
และสื่อการ
เรียนรูประจํา
หองสมุด
เทศบาลนคร
ตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
หองสมุด 

ทุกสวน
ราชการ 

    - มีการ
สงเสริมให
เยาวชนเกิด
ทักษะในการ
เรียนรูดวย
ตนเองจาก
แหลงเรียนรู 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

- จํานวน
โครงการ
เสริมสราง
ทักษะในการ
เรียนรูดวย
ตนเองจาก
แหลงเรียนรู 

ปละ  
1 โครงการ 

- โครงการ
หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรู 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
หองสมุด 

ทุกสวน
ราชการ 



 

-95- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการสงเสริม
สนับสนุนการ
ฝกอบรมให
ความรูดาน
ภาษาเพ่ือ
เตรียมพรอม 
เขาสูประชาคม
อาเซียน  

4 4 4 4 4 4 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.2 
พัฒนา
การศึกษา
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน 

- จํานวน
โครงการ
การอบรมให
ความรูดาน
ภาษา 

ปละ 
4 โครงการ 

1.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทาง
ภาษาของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ฯลฯ) 
3.โครงการจัดการ
เรียนการสอน
ระบบสองภาษา 
4.โครงการพัฒนา 
การเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 
 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการ
เสริมสรางให
นักเรียนมีความ
พรอมท่ีจะศึกษา
ตอในระดับ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.2 
พัฒนา
การศึกษา
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
เสริมสรางให
นักเรียนมี
ความพรอมท่ี
จะศึกษาตอ
ในระดับ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- หนวย
ศึกษานิเทศก 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
และชมรม
ผูปกครองของ
สถานศึกษารู
บทบาทหนาท่ี
เพ่ือพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรังใหดีข้ึน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.2 
พัฒนา
การศึกษา
รองรับการเขา
สูประชาคม
อาเซียน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
เกี่ยวกับการ 
ใหความรูแก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
และชมรม 
ผูปก ครองของ
สถานศึกษา ใน
สังกัดเทศบาล 
นครตรัง  
 
 
 
 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
อบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
และชมรม
ผูปกครองของ
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- งาน
โรงเรียน 

- สํานัก
การศึกษา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการ
สงเสริมให
นักเรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม            
มีบุคลิกภาพ  
และความ
ประพฤติท่ีดี 
 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็กเยาวชน
และประชาชน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
สงเสริมให
นักเรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม            
มีบุคลิกภาพ  
และความ
ประพฤติท่ีดี 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการจัด
กิจกรรมธนาคาร 
ความดี 
- โครงการสง 
เสริมจริยธรรม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
ศาสนา 
- โครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็ก
แหงชาติ 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

    - มีการเสริม 
สรางขวัญและ
กําลังใจของครู 
ในการทํางาน
และพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรังใหมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็กเยาวชน  
ประชาชน 

- จํานวนการ
จัดกิจกรรม
เพ่ือการ
เสริมสราง
ขวัญและ
กําลังใจของ
ครู 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการจัด
งานวันครูใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 

- งาน
โรงเรียน 

- สํานัก
การศึกษา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมัน่คงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม  

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในหลัก 
ธรรมทางพระ 
พุทธศาสนา
และนําไป
ประยุกต ใชใน
การดําเนินชีวิต
อยางถูกตอง 
 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็กเยาวชน
และประชาชน 

- จํานวน
โครงการท่ี
เกี่ยวของกับ
กิจกรรมทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 

ปละ  
2 โครงการ 

1.โครงการจัด
กิจกรรมสง 
เสริมศาสนา 
2.โครงการ
สงเสริม
จริยธรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจการ
ศาสนาฯ 

- ทุกสวน
ราชการ 

    - เด็กและ
เยาวชนได
เรียนรู
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
การทํางานเปน
ทีม และการมี
สวนรวม 

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็กเยาวชน
และประชาชน 

- จํานวน
โครงการ
เกี่ยวกับการ
สงเสริมการ
เรียนรู
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
การทํางาน
เปนทีม และ
การมีสวน
รวม 

ปละ 
3 โครงการ 

1.โครงการสภา
เด็กและเยาวชน 
2.โครงการ
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
3.โครงการอบรม
กรรมการ
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- เด็กและ
เยาวชนไดรับ
ความรู 
แสดงออก
ในทางท่ี
เหมาะสมและ
มีความ
สนุกสนาน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
เสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมแก
เด็กเยาวชน
และประชาชน 

- จํานวน
โครงการ
สงเสริมเด็ก
และเยาวชน
ไดรับความรู 
แสดงออก
ในทางท่ี
เหมาะสม 
และมีความ
สนุกสนาน 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการจัด
งานฉลองวัน
เด็กแหงชาติ 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 

ทุกสวน
ราชการ 

    - มีการสอนให
รูจักระเบียบวินัย 
การเสียสละ 
ภาวะผูนํา-ผูตาม 
และมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3 
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการศึกษา
ทุกระบบอยาง
มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน 

-โครงการ
เกี่ยวกับการ
เรียนการ
สอนใหรูจัก
ระเบียบวินัย 
การเสียสละ 
ภาวะผูนํา-ผู
ตาม และมี
ความคิด
ริเร่ิมสราง 
สรรค 
 
 
 
 

ปละ  
2 คร้ัง 

- โครงการ
พัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตร
นารีโรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง 

-โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

-สํานัก
การศึกษา 
-งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความเปนเลิศ
พรอมเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

นครตรังเปนเลิศ
ดานการศึกษา
และมีศักยภาพ
มากข้ึน พรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

- มีการปรับปรุง
และพัฒนา
สถานศึกษาให
อยูในสภาพดี
และเหมาะแก
การดําเนินงาน 
 

80 80 80 80 80 80 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.4 
ปรับปรุง และ
พัฒนา
สถานศึกษา 
อุปกรณการ
เรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ 

- จํานวนความ
ตองการในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
สถานศึกษาท่ี
ไดรับการ
ดําเนินการ 
 

รอยละ 80 
ของจํานวน

ความตองการ 
ในการ

ปรับปรุงและ
พัฒนา

สถานศึกษา 
 

- โครงการ
ปรับปรุงซอม 
แซมอาคาร
เรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 - 8 
- โครงการกอ 
สรางอาคาร
เรียนและสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ  
โรงเรียน
เทศบาล 1 - 8 
- โครงการปรับ
ภูมิทัศน 
โรงเรียน
เทศบาล 1 - 8 
 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- สํานัก
การศึกษา 
- สํานัก
การชาง 

    - มีการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในให
เพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน 

50 50 50 50 50 50  - จํานวนความ
ตองการในการ
จัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงานท่ี
ไดรับการ
ดําเนินการ 

รอยละ 50 
ของจํานวน

ความตองการ
ในการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใน

การปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 
โรงเรียน
เทศบาล 1 – 8 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิตสูเมืองแหง
ความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 
 
 

- มี อสม.ท่ีมี
ความรูความ 
สามารถสนับ 
สนุนการปฏิบัติ 
งานดานสุขภาพ
ภาคประชาชน
ไดมากย่ิงข้ึน 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวน  
อสม.ท่ีไดรับ
ความรูและ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ  

เพ่ิมข้ึน   
รอยละ 10 

ตอป  

1.โครงการสง 
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
เมือง  
(อสม.) 

- งาน
แผนงาน
สาธารณสุข 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

              2.โครงการ
สงเสริมการสราง
สุขภาพในชุมชน 

- งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
1, 2 และ 3 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - มีระบบบริการ
สาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน 

75 80 85 90 95 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 
 

- จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ
ฟนฟูสุขภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 

ตอป 

- โครงการ
โรงพยาบาล     
หมื่นเตียง 

- งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
1, 2 และ 3 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - ทําใหผูปวย
เบาหวานและ
ความดันโลหิต
สูงมีคาอัตรา
การกรองไต 
(EGFR) คงท่ี
หรือเพ่ิมข้ึน 

50 100 150 200 250 300 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวนผูเขา
อบรมมีความ 
รูความเชาใจ 
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน   
ปละ  

50 คน 

- โครงการ
รักษไต 

- งาน 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 2  

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิตสูเมืองแหง
ความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 
 
 

- มีโรงเรียนผาน
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

3 4 5 6 7 8 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวนโรง 
เรียนผานเกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมิน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 
1 โรง 

- โครงการ
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

- งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
1, 2 และ 3 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

             เพ่ิมข้ึน 
ปละ  
1 โรง 

- โครงการ 
เฝาระวังและ
สงเสริมทันต
สุขภาพ 
 

- งาน
บริการ
การแพทย 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - มีอัตราฟน
แทผุลดลง 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- เด็กไดรับ
ความรูเกี่ยว 
กับการดูแล
สุขภาพชอง
ฟนเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการ
ประกวดการ
แปรงฟนท่ีถูก
วิธีและตอบ
ปญหาเกี่ยวกับ
ทันตสุขภาพ 
 

- งาน
บริการ
การแพทย 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - มีอัตราการ
เสียชีวิตดวย
โรคพิษสุนัขบา
ลดลง 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- อัตรา
ประชากร
สุนัขและแมว
ท่ีรับการฉีด
วัคซีนเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการฉีด
วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
และควบคุม
ประชากรสุนัข
และแมว 
 

- งาน 
สัตวแพทย 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 
 
 

- มีอัตราการ
ปวย/ตายจาก
โรคติดตอท่ี
เกิดจากแมลง
และพาหะนํา
โรคลดลง 

75 80 85 90 95 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- อัตรา
ความพึง
พอใจตอ
โครงการ
ควบคุม
แมลงและ
พาหะนําโรค 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 

ตอป 

- โครงการ
ควบคุมแมลง
และพาหะนํา
โรค 

- งาน
ควบคุม
แมลงและ
พาหะนํา
โรค 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - มีภาวะเสี่ยง
ตอภาวะ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ 
อัมพฤกษ,
อัมพาตและ
โรคหลอด
เลือดสมอง
ลดลง 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- อัตรากลุม   
เปาหมาย
ไดรับการคัด
กรองโรคไม
ติดตอและ
ไดรับการ
แนะนําใน
การปรับ 
เปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการเฝา
ระวังและ
ควบคุมโรค 

- งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
1, 2 และ 3 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 
 
 

- มีรานอาหาร
ไดรับการ
ยกระดับผาน
มาตรฐานของ  
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวนราน 
อาหารผาน
เกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 
(Clean food 
Good taste) 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการ
ความรวมมือ
ทางดาน
สุขาภิบาล 

- งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - ผูปรุงอาหาร
ไดรับการยก 
ระดับมาตรฐาน
ผูปรุงอาหาร          
ผานมาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวนผู
ปรุงอาหาร
ไดรับความรู
ดาน
สุขาภิบาล
อาหารและ
ยกระดับ
มาตรฐานผู
ปรุงอาหาร
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการ
มหกรรม  
อาหารตรัง     
ดังท่ัวโลก 

- งาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 
 
 

- เพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
ดานสาธารณสุข
มูลฐาน 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวน
บุคลากรไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ยกระดับ
คุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการ
อุดหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข 
มูลฐานในเขต
เทศบาล 
นครตรัง 

- งาน
แผนงาน
สาธารณสุข 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 

    - ทําให
ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
อยางท่ัวถึง  

2 4 6 8 10 12 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวน
ความรูขอมูล
ขาวสารดาน 
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 
ท่ีเผยแพร 
สูประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 

2 เร่ือง 

- โครงการจัด
นิทรรศการ
และผลิตสื่อ
เผยแพรดาน
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

- งาน
แผนงาน
สาธารณสุข 

- กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดลอม 



 

-106- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการสนับสนุน 
งบประมาณ
สงเสริม 
พัฒนาการ 
และโภชนาการ 
 
 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.1 
สนับสนุน 
สงเสริมพัฒนา 
งานสาธารณสุข 
สูสุขภาวะท่ีดี 

- จํานวนการ
จัดกิจกรรม
สงเสริม
พัฒนาการ 
และโภชนาการ  

ปละ 
1 คร้ัง 

1.โครงการสนับ 
สนุนคาใชจาย
การบริหารสถาน 
ศึกษา  
-คาจัดกิจกรรม
สงเสริม
พัฒนาการและ
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัยของศพด.
ทน.ตรัง) 
-อาหารกลางวัน 
2.โครงการอาหาร
เสริม(นม) 
3.โครงการอุด 
หนุนอาหารกลาง 
วันสําหรับโรง 
เรียนในสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(กรมการศาสนา) 
 
 
 

- ศพด.และ
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
นครตรัง 
 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธสาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการจัด
สวัสดิการทาง
สังคมและสังคม
สงเคราะห
ใหแกผูสูงอายุ 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับ
สวัสดิการ
ทางสังคม
และสังคม
สงเคราะห 

รอยละ 
100 
ของ

ผูสูงอายุ 
ท่ีข้ึน

ทะเบียน 

- โครงการสราง
หลักประกัน
ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ  
(เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ) 

- งานสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 

    - มีการจัด
สวัสดิการทาง
สังคมและสังคม
สงเคราะห
ใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวนผู
พิการหรือ
ทุพพลภาพ
ท่ีไดรับ
สวัสดิการ
ทางสังคม
และสังคม
สงเคราะห 

รอยละ 
100 

ของผูพิการ
หรือทุพพล
ภาพท่ีข้ึน
ทะเบียน 

- โครงการสนับ 
สนุนการเสริม 
สรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแก
ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ 
(เบ้ียความ
พิการ) 

- งานสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 

    - มีการจัด
สวัสดิการทาง
สังคมและสังคม
สงเคราะห
ใหแกผูปวยโรค
เอดส 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวน
ผูปวยโรค
เอดสท่ีไดรับ
สวัสดิการ
ทางสังคม
และสังคม
สงเคราะห 

รอยละ 
100 

ของผูปวย
โรคเอดส 

ท่ีข้ึน
ทะเบียน 

- โครงการ
สงเคราะห
ผูปวยโรคเอดส 

- งานสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธสาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการจัด
สวัสดิการทาง
สังคมและสังคม
สงเคราะหใหแก
ผูประสบภัย
พิบัติตางๆ 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวนผู 
ประสบภัย
พิบัติตางๆท่ี
ไดรับสวัสดิการ 
ทางสังคมและ
สังคมสงเคราะห 

รอยละ  
100 
ของผู 

ประสบภัย
พิบัติตางๆ
ซึ่งประสงค
รับความ
ชวยเหลือ 

 

- โครงการ
สงเคราะห
ผูประสบภัย
พิบัติตางๆ 

- งานสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 

    - มีการจัด
สวัสดิการทาง
สังคมและสังคม
สงเคราะหใหแก
ผูทุกขยากหรือ
ดอยโอกาส 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวนครอบ 
ครัวผูทุกขยาก 
หรือดอยโอกาส 
ท่ีไดรับสวัสดิ- 
การทางสังคม
และสังคม
สงเคราะห 

ปละ 
100 

ครอบครัว 
 

- โครงการ
สงเคราะห 
ผูทุกขยากหรือ
ดอยโอกาส 

- งานสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 

    - มีการเตรียม
ความพรอมใน
การสนับสนุน
การบรรเทา
ทุกขบํารุงสุข
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.2 
สนับสนุน 
สงเสริม 
สวัสดิการทาง
สังคม และให
สังคมสงเคราะห
อยางท่ัวถึง 
 

- จํานวนผูท่ี
ไดรับการ
อุดหนุน 

รอยละ 
100 

ของผูท่ี
ขอรับการ
อุดหนุน 

 

-โครงการอุดหนุน
หนวยงานตาง ๆ 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

- งาน
ธุรการ 

- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีประสิทธิภาพ
การปองกัน
บรรเทา 
สาธารณภัยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

2 2 3 3 4 4 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.3 
พัฒนาประสิทธิ-
ภาพการปองกัน
บรรเทาสาธารณ- 
ภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปองกัน
บรรเทา 
สาธารณภัย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ปละ 
2 - 4 

โครงการ 

1.โครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยว 
กับอัคคีภัย
เบ้ืองตน 
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
ปองกันและบรร 
เทาสาธารณภัย
เทศบาลนครตรัง 
3.โครงการประชุม 
เครือขายการปอง 
กันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
4.โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ 

- งาน
ปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

- สํานักปลัด 
เทศบาล 

     40 40 40 40 40 40 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.3 
พัฒนาประสิทธิ-
ภาพการปองกัน
บรรเทาสาธารณ- 
ภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 

- จํานวนอาสา 
สมัครตํารวจ 
(4 เขตๆละ 10 
คน) 

40 คน 5.โครงการจัดต้ัง
อาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมัน่คงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 
 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการ
สงเสริมการ
เลนกีฬาและ
นันทนาการแก
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

7 7 7 7 7 7 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4  
พัฒนา สงเสริม 
และสนับสนุน
การกีฬาสูความ
เปนเลิศ 
 

- จํานวนโครง 
การกีฬาและ
นันทนาการ
สําหรับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

ปละ  
7 โครงการ 

1.โครงการจัด
กิจกรรมศูนย
เยาวชน 
2.โครงการมวย
ไทย 
3.โครงการ
แขงขันว่ิงมินิ
มาราธอนฟนรัน 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจกรรม
เด็กและ
เยาวชน 

ทุกสวน
ราชการ 

              4.โครงการ
แขงขันกีฬา
ระหวางชุมชน 
5.โครงการกีฬา 
เปตองเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

              6.โครงการ
นันทนาการ
สําหรับคน
พิการและผูดูแล
คนพิการ 
7.โครงการ
นันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุ 
 
 

- งานสังคม
สงเคราะห 
 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
- ฝาย
สังคม
สงเคราะห 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมัน่คงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 
 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- ระดับ
มาตรฐานการ
กีฬาของ
เยาวชนและ
ประชาชนสูงข้ึน 

12 12 12 12 12 12 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4  
พัฒนา 
สงเสริม และ
สนับสนุนการ
กีฬาสูความ
เปนเลิศ 
 

- จํานวน
การจัดการ
แขงขันกีฬา
หรือการเขา
รวมการ
แขงขันกีฬา 

ปละ  
12 คร้ัง 

- โครงการแขง 
ขันกีฬานักเรียน
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
(ปละ 3 คร้ัง)  
- โครงการ
แขงขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 
(ปละ 9 คร้ัง) 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ทุกสวน
ราชการ 

    - มีสถานท่ีและ
อุปกรณกีฬา
สําหรับออกกําลัง
กายสําหรับเด็ก 
เยาวชน และ  
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
เพ่ิมข้ึน 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4 
พัฒนา สงเสริม 
และสนับสนุน
การกีฬา 

- จํานวน
ลานกีฬา
ตานยาเสพ
ติดในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10  
ของจํานวน

ชุมชน
ท้ังหมด 
ตอป 

- โครงการ
ลานกีฬาตาน
ยาเสพติด  
- โครงการ
กอสรางลาน
กีฬาบริเวณท่ี
ทําการชุมชน 
วังตอ 
 
 
 
 
 
 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมัน่คงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 
 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- สนามกีฬาได
มาตรฐาน
สามารถ
รองรับการ
แขงขันกีฬา
ระดับประเทศ
ได 

1 - - - - - แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4  
พัฒนา 
สงเสริม และ
สนับสนุนการ
กีฬาสูความ
เปนเลิศ 

- มีการปรับปรุง
อัฒจันทรสนาม
ฟุตบอลใหได
มาตรฐาน
สามารถรองรับ
การแขงขันกีฬา
ระดับประเทศ
ได 

ป 2558 
จํานวน  
1 คร้ัง 

- โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซม
อัฒจันทรสนาม
ฟุตบอลสนาม
กีฬาทุงแจง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

- สํานัก
การชาง 

     1 - - - - - แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4  
พัฒนา 
สงเสริม และ
สนับสนุนการ
กีฬาสูความ
เปนเลิศ 

- มีการ
ปรับปรุง
สนามฟุตบอล
และลูว่ิงใหได
มาตรฐาน
สามารถรองรับ
การแขงขัน
กีฬาระดับ 
ประเทศได 

ป 2558 
จํานวน  
1 คร้ัง 

- โครงการปรับ 
ปรุงสนามฟุต 
บอลเปนหญา
เทียมและเปลี่ยน
ลูว่ิงเปนพ้ืนยาง
สังเคราะหและ
ปรับปรุงร้ัวรอบ
สนามฟุตบอล
สนามกีฬาทุง
แจง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

- สํานัก
การชาง 

    - สนามกฬีามี
ขอบเขตรับผิด 
ชอบชัดเจน เปน
ระเบียบเรียบรอย 
และเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  
 

1 - - - - - แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.4  
พัฒนา 
สงเสริม และ
สนับสนุนการ
กีฬาสูความ
เปนเลิศ 

- สนามกีฬา
ทุงแจงมี
กําแพง
ลอมรอบ 

ป 2558 
จํานวน  
1 คร้ัง 

- โครงการ
กอสรางกําแพง
รอบสนามกีฬา
ทุงแจง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งานกีฬา
และ
นันทนาการ 

- สํานัก
การชาง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

 

นครตรังเปนเมือง
แหงความสุข
อยางย่ังยืน 
ประชาชนใหการ
มีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง โดยนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ 

- มีการสนับสนุน
สงเสริมประชาชน
ใหนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนการ
ดําเนินการ
สนับสนุนสง 
เสริมประชาชน
ใหนอมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

3 โครงการ 1.โครงการกอ 
สรางศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกจิ
พอเพียงสูชุมชน 
2.โครงการพัฒนา
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูชุมชน 

- โรงเรียน 
เทศบาล 6 
(วัดตันตยา
ภิรม) 

- สํานัก/
กองอื่น 
  

              3.โครงการสง 
เสริมสนับสนุน
การดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอ 
เพียง 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีการสนับสนุน
เครือขายการ
ดําเนินกิจกรรม
เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งให
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

12 12 12 12 12 12 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- จํานวนผู
ประสานงาน
ในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ใหชุมชน 

ปละ  
12 ราย 

- โครงการ
บัณฑิตชุมชน 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

 

นครตรังเปนเมือง
แหงความสุข
อยางย่ังยืน 
ประชาชนใหการ
มีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง โดยนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ 
 

- มีการสงเสริม
พัฒนาความรู
และบทบาท
ของผูนําองคกร
ชุมชน/คณะ 
กรรมการชุมชน
และกลุมตางๆ
ใหมีความเขม 
แข็งมากข้ึน 
 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวน
โครงการเพ่ือ
สงเสริมพัฒนา
ความรูและ
บทบาทของ
ผูนําองคกร
ชุมชน/
คณะกรรมการ
ชุมชนและ
กลุมตางๆใหมี
ความเขมแข็ง
มากข้ึน 
 

ปละ 
2 โครงการ 

1.โครงการ
สงเสริมพัฒนา
ผูนําองคกร
ชุมชน/คณะ 
กรรมการชุมชน
และกลุมตางๆ 
2.โครงการ
สงเสริมพัฒนา
กลุมสตรีชุมชน
เทศบาลนคร
ตรัง 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีการ
เสริมสราง
ความสามัคคี
ภายในชุมชน
ใหเพ่ิมข้ึน 

 1  1  1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

- จํานวน
กิจกรรมการ
เสริมสราง
ความสามัคคี
ภายในชุมชน
ใหเพ่ิมข้ึน  

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
ชุมชนสัมพันธ 
 

- งาน
ชุมชนเมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 



 

-115- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

 

นครตรังเปนเมือง
แหงความสุข
อยางย่ังยืน 
ประชาชนใหการ
มีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง โดยนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ 
 

- มีการสนับสนุน
สงเสริมให
ประชาชนรูจัก
ออมเพ่ิมข้ึน 
 
 

 1  1  1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนผู
รวมกลุมเปน
สมาชิกการ
ออมทรัพย 
เพ่ิมข้ึน  

ปละ 
1 กลุม 

 

- โครงการ
สงเสริมการ
ออมทรัพยใน
ชุมชน 

 

 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

   ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการชวย 
เหลือประชาชน
ทางดานกฎหมาย 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.5 
พัฒนาและเสริม 
สรางความเขม 
แข็งของประชาชน
และชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

- จํานวน
โครงการ
ชวยเหลือ
ประชาชน
ทางดาน
กฎหมาย  

ปละ  
1 โครงการ 

- โครงการให
ความชวยเหลือ
ประชาชน
ทางดาน
กฎหมาย 

 

- งานนิติ
การ 

- กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
สังคมคุณภาพ
ชีวิต สูเมือง
แหงความสุข 

 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการรณรงค 
ปองกัน บําบัด
และสรางภูมิ 
คุมกันปญหา 
ยาเสพติด  

4 4 4 4 4 4 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.6 
รณรงค ปองกัน 
และสราง
ภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพ
ติดและปญหา
สังคม  

- จํานวนการ
จัดโครงการ
รณรงคปองกัน 
บําบัดและ
สรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพ
ติด 

ปละ 
4 โครงการ 

1.โครงการสนับ 
สนุนการบําบัด 
รักษาผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด 
2.โครงการอบรม
เพ่ือตอตานยา
เสพติดสี่มุมเมือง 
3.โครงการกิจ 
กรรมกองทุนแม
ของแผนดินตาน
ยาเสพติด 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

              4.โครงการรณรงค
ปองกันยาเสพติด 

- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นครตรังเปนเมือง
แหงความสุขอยาง
ย่ังยืน ประชาชนให
การมีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง โดยนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ 
 

- มีการรณรงค 
ปองกัน บําบัด
และสรางภูมิ 
คุมกันปญหา 
สังคมดานตางๆ  

 1 1   1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 2.6 
รณรงค 
ปองกัน และ
สรางภูมิคุมกัน
ปญหายาเสพ
ติดและปญหา
สังคม 

 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
รณรงคปองกัน 
บําบัดและ
สรางภูมิคุมกัน
ปญหาสังคม
ดานตางๆ 

ปละ 
1 โครงการ 

- โครงการ
สงเสริมการ
ดําเนินงาน
เพ่ือยุติความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 
 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีท่ีดินใช
สําหรับ
กอสรางท่ีทํา
การชุมชน 
เพ่ือใชในการ
ทํากิจกรรม
ตางๆ ของ
ชุมชน 

 1  -  -  -  - - แนวทางการ
พัฒนาท่ี 3.1 
สงเสริมใหมี
การใชท่ีดิน
อยางถูกตอง
ตามศักยภาพ 

- ชุมชนมี
ท่ีดินสําหรับ
ใชกอสราง 
ท่ีทําการ
ชุมชน
เพ่ิมข้ึน  

ป 2558 
1 แหง 

- โครงการ
จัดซื้อท่ีดิน
กอสรางท่ีทํา
การชุมชน 
นาตาลวง 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีถนนและ
ทางระบายน้ํา
ท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

7 14 21 28 35 42 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 3.2 
กอสราง 
ปรับปรุง  
และบูรณะ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

- ถนนและ
ทางระบาย
น้ําท่ีไดรับ
การกอสราง
และปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ  

7 สาย 

- โครงการ 
กอสรางถนน  
ค.ส.ล.และ 
ทางระบายน้ํา 
20 สาย 
- โครงการ
กอสราง
สะพาน 2 สาย 
- โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรหรือ
ทางระบายน้ํา 
20 สาย 
 
 

- งาน 
สาธารณูปโภค 

- งาน
วิศวกรรม 
- งานสถาปตย 
กรรม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีระบบการ
จัดการจราจร
ท่ีไดมาตรฐาน
และอยูใน
สภาพพรอมใช
งานเพ่ิมข้ึน 

3 4 5 6 7 8 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 3.3 
พัฒนาระบบ
การจัดการ
จราจร 

- ระบบ
สัญญาณไฟ
และเคร่ือง 
หมายจราจร 
ท่ีไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 
1 จุด 

- โครงการ
ติดต้ังระบบ
สัญญาณไฟ
จราจร 3 จุด 
- โครงการ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 3 จุด 
- โครงการ
ปรับปรุง
อุปกรณ
เคร่ืองหมาย
และสัญญาณ
ไฟจราจร 
 

- งาน
วิศวกรรม
จราจร 
 
 
 
 
- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 

- สํานักการ
ชาง 
- งาน
วิศวกรรม 
- งานสถาปตย 
กรรม 
 
- สํานักการ
ชาง 
- งานสถานท่ี
และไฟฟา
สาธารณะ 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- ถนนสาย
หลักไดรับการ
ปรับภูมิทัศน
เพ่ิมข้ึน 

1 2 3 4 5 6 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 3.4 
พัฒนาภูมิ
ทัศนของเมือง
อยางมี
คุณภาพและ
ย่ังยืน 

- จํานวนจุด
ภูมิทัศนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
- จํานวนจุด
ภูมิทัศนท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 
1 จุด 

- โครงการ
ปรับปรุงจุด 
ภูมิทัศนของ
ถนนสายหลัก 
3 จุด 
- โครงการ
บํารุงรักษาจุด
ภูมิทัศนใหอยู
ในสภาพ
สมบูรณ 3 จุด 

- งาน
สวนสาธารณะ 

- งาน
วิศวกรรม 
- งานสถาปตย 
กรรม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนา 
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- นครตรัง 
ไดรับการปรับ
ภูมิทัศนให
สวยงาม
สะอาดและ
เปนระเบียบ
เรียบรอยข้ึน 

 1  1  1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 3.4 
พัฒนาภูมิ
ทัศนของเมือง
อยางมี
คุณภาพและ
ย่ังยืน 

- ครัวเรือน
ไดรับการ
พัฒนาตาม
โครงการ 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
ประกวด
บานเรือน 
นาอยู ชุมชน
สะอาด 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และการทอง 
เท่ียว) ท่ีมั่งค่ัง
และมีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน
การอยูดีมีสุข
ของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

นครตรังเมืองแหง
ความสุขอยาง
ย่ังยืน ประชาชน
ใหการมีสวนรวม
อยางเขมแข็ง 
โดยนอมนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติ 

- มีการสนับสนุน
สงเสริมความรูใน
การพัฒนาอาชีพ
เพ่ือยกระดับราย 
ไดของประขาขน 

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.1 
สนับสนุน 
สงเสริมอาชีพ 
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือ
ยกระดับ
รายได 

 

- จํานวน
การจัด
โครงการ
สนับสนุน
สงเสริม
ความรูใน
การพัฒนา
อาชีพเพ่ือ
ยกระดับ
รายได 

ปละ 
3 คร้ัง 

1.โครงการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน เชน 
-การทําอาหาร 
-การปลูกพืชผัก
สวนครัว 
-การทําปุยชีวภาพ 
-การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
-การจัดต้ังสหกรณ 
หรือรานคา
สวัสดิการ 
 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

-การบริหาร
จัดการและการ
เปดบริการซุม
อาหารในชุมชน 
-การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP  
-การสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส 
-การอบรมภาษา 
ตางประเทศ 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และการทอง 
เท่ียว) ท่ีมั่งค่ัง
และมีเสถียรภาพ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการอนุรักษ
สัตวในทองถ่ิน 

1   1  1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.2 
สงเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
การทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
รณรงคและ
เสริมสราง
ความรูในการ
อนุรักษสัตว
ในทองถ่ิน 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการจัด
กิจกรรมดูนก
เทศบาลนคร
ตรัง 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และการทอง 
เท่ียว) ท่ีมั่งค่ัง
และมีเสถียรภาพ 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการสงเสริม
และสนับสนุน
การทองเท่ียว
ภายในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.2 
สงเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
การทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 

- จํานวน
การจัด
โครงการ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว  

ปละ  
3 โครงการ 

1.โครงการ
จัดการแขงขัน
และประกวด
มหกรรมสัตว
เลี้ยง 
2.โครงการจัด
งานกลวยไม
และไมดอกไม
ประดับ 
3.โครงการจัด
งานคาวบอย
ไนท 

- งาน
ชุมชนเมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และการทอง 
เท่ียว) ท่ีมั่งค่ัง
และมีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- มีการสงเสริม
และสนับสนุน
การทองเท่ียว
ภายในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.2 
สงเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
การทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 

- จํานวน
การจัด
โครงการ
สนับสนุน
การทอง 
เท่ียว 

ปละ 
2 โครงการ 

1.โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการ
ทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 
2.โครงการ
ศูนยการ
เรียนรู ICT 
เฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือการ
ทองเท่ียว
จังหวัดตรัง 
3.โครงการ
บริการฟรี

- งาน
สงเสริม
การ
ทองเท่ียว 

- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

อินเตอรเน็ตไร
สายเพ่ือ
การศึกษาและ
สนับสนุนการ
ทองเท่ียว 
(Trang City 
Free Wi-Fi) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม 
และการ
ทองเท่ียว)  
ท่ีมั่งค่ังและ 
มีเสถียรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะท่ีได
มาตรฐานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ย่ิงข้ึน 

- แหลง
ทองเท่ียว 
มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

2 4 5 6 8 8 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.2 
สงเสริม 
สนับสนุน 
และพัฒนา 
การทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 

- จํานวน
แหลง
ทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 
 

ปละ 
1 - 2 แหง 

- โครงการ
กอสรางแหลง
ทองเท่ียวใหม 
3 แหง 
- โครงการ
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
แหลงทอง 
เท่ียวใหอยูใน
สภาพสมบูรณ 
5 แหง 

- งาน
สวนสาธารณะ 

- งาน
วิศวกรรม 
- งานสถาปตย 
กรรม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางฐาน 
เศรษฐกจิของ
จังหวัด (ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และการทอง 
เท่ียว) ท่ีมั่งค่ัง
และมีเสถียรภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐานควบคู
การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจควบคู
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว และ
อนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

นครตรังเมืองแหง
ความสุขอยาง
ย่ังยืน ประชาชน
ใหการมีสวนรวม
อยางเขมแข็ง 
โดยนอมนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปฏิบัติ 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู 
เชิดชูอัตลักษณ 
ภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน และ
รําลึกเชิดช ู
ปูชนียบุคคล 

12 12 12 12 12 12 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 4.3 
อนุรักษ ฟนฟู 
เชิดชู อัตลักษณ 
ภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน และ
รําลึกเชิดช ู
ปูชนียบุคคล 

- จํานวน
โครงการ
เพ่ือการ
อนุรักษ 
ฟนฟู เชิดชู 
อัตลักษณ 
ภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 
และรําลึก
เชิดช ู
ปูชนียบุคคล 

ปละ 
12

โครงการ 

1.โครงการจัด
งานวันรัฐพิธี
และวันสําคัญ
ตาง ๆ 
2.โครงการเชิด
ชูบุคคลท่ีควร
บูชา 
3.โครงการจัด
งานวันเทศบาล
และเชิดชูคนดี
ศรีสังคม 
4.โครงการ
อนุรักษสืบสาน
สงเสริม
เอกลักษณ 
จารีตประเพณี
ทองถ่ิน 

- งานรัฐพิธี - สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 

              5.โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
6.โครงการงาน
ประเพณีชัก
พระวัดควนขัน 
 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจการ
ศาสนาฯ 

- ทุกสวน
ราชการ 



 

-124- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

   
 

          7.โครงการจัด
งานประเพณี
ลากพระ 
8.โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต 
9.โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง 

- สํานัก
การศึกษา 
- งาน
กิจการ
ศาสนาฯ 

- ทุกสวน
ราชการ 

              10.โครงการห้ิว
ชั้นกินสนัทน
ฉันทนองพ่ี 
11.โครงการ
สงเสริมดนตรี
ไทยและ
นาฏศิลป
อนุรักษมรดก
วัฒนธรรมไทย 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

              12.โครงการปน
จักรยานศึกษา
ธรรมชาติและ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 
 

- งาน
ชุมชนเมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให
ย่ังยืนและสราง
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมสูความสมดุล
อยางย่ังยืน 

นครตรังเปน
เมืองนาอยู 
สภาพแวดลอมดี 
ไมมีมลภาวะ 

- มีการเตรียม 
การปองกัน
การพังทลาย
ของดินและ
ปองกันน้ํา
ทวมเพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

- จํานวน
โครงการดาน
การปองกัน
การพังทลาย
ของดินและ
ปองกันน้ํา
ทวมเพ่ิมข้ึน 

ปละ 
1 โครงการ 

 
 
 
 
 

- โครงการ
กอสรางระบบ
ปองกันการ
พังทลายของ
ดินและ
ปองกันน้ํา
ทวม (3 แหง) 
 

- งาน
สาธารณูปโภค 
- งานควบคุม
และตรวจสอบ
บําบัดน้ําเสีย 

- งาน
วิศวกรรม 
- งานสถา- 
ปตยกรรม 

     2 2 2 2 2 2 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนการ
จัดกิจกรรม
การขุดลอก
และเก็บกวาด
สิ่งกีดขวาง 
ทางน้ํา 

ปละ 
2 คร้ัง 

- โครงการจัด
กิจกรรมขุด
ลอกและเก็บ
กวาดสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา  
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให
ย่ังยืนและสราง
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมสูความสมดุล
อยางย่ังยืน 

นครตรังเปน
เมืองนาอยู 
สภาพแวดลอมดี 
ไมมีมลภาวะ 
 

- มีการรณรงค 
สรางจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึน 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

- จํานวนของ
เครือขาย
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

รอยละ 
100 ของ
จํานวน
โรงเรียน 
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง 

- โครงการ
เสริมสราง
เครือขาย
เยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม 

- งาน
แผนงาน
สาธารณสุข 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

     75 80 85 90 95 100 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

- จํานวน
ประชาชนท่ีมี
สวนรวมใน
การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึน  
 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 

5 
ตอป 

- โครงการสราง
จิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม 
รวมกันลดเมือง
รอนดวยมือเรา 

- งาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

      1  1  1  1  1 1 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- จํานวนการ
จัดกิจกรรมให
เด็กเยาวชน  
การอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
เยาวชนรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- งาน
ชุมชนเมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให
ย่ังยืนและสราง
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวด 
ลอมสูความสมดุล
อยางย่ังยืน 

นครตรังเปน
เมืองนาอยู 
สภาพแวดลอมดี 
ไมมีมลภาวะ 
 

- การสงเสริม
การอนุรักษ
และฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพ่ิมข้ึน 

1 2 3 4 5 6 แนวทางการพัฒนา
ท่ี 5.1 รณรงค 
สรางจิตสํานึก 
และสงเสริมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

- จํานวนจุด
บําบัด
ธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 
1 จุด 

- โครงการรักษ
น้ําตามแนว
พระราชดําริ 

- งาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

    - มีการบริหาร
จัดการและ
บําบัดน้ําเสียท่ี
ไดประสิทธิภาพ 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 5.2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย
แบบครบวงจร 

- จํานวน
การจัด
โครงการ
ดานการ
รวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย 

ปละ 
2 โครงการ 

1.โครงการกอ 
สรางระบบ
รวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย  
2.โครงการปรับ 
ปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียเทศบาล 
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งาน
ควบคุมและ
ตรวจสอบ
บําบัดน้ําเสีย 

- งาน
วิศวกรรม 
- งาน
สถาปตยกรรม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
เทศบาลนครตรัง
มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

65 65 65 65 65 65 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.1 
พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพบุคลากร
ของหนวยงาน 

- จํานวน
บุคลากรของ
เทศบาลนคร
ตรังท่ีไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

รอยละ 65  
ของ

บุคลากร
เทศบาล
นครตรัง
ไดรับการ
พัฒนา

ศักยภาพ 

1.โครงการอบรม
สัมมนาเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร 
เชน ดานการ
จัดการขยะแบบ
ครบวงจร ฯลฯ 
2.โครงการให
ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 
 

- งานการ 
เจาหนาท่ี 

- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการสนับสนุน
สงเสริมการรวบ 
รวมจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานของทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

 1  1  1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.2 
พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง 
การบริหาร
จัดการองคกร 

- จํานวนการ
รวบรวมจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐาน
ของทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครตรัง 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในการ
จัดทําแผน 
พัฒนาเทศบาล 
นครตรัง 
 

- งาน
พัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีการพัฒนา 
การจัดเก็บรายได
ของเทศบาลนคร
ตรังใหมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

5 5.5 6 6.5 7 7.5 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.2 
พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง 
การบริหาร
จัดการองคกร 

 

- รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
รายได  
 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 0.5 

ตอป 

1. โครงการ
พัฒนารายได 
2. โครงการ
ปรับปรุงแผน
ท่ีภาษี 
 

- กองคลัง - กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการสงเสริม
การบริหารและ
การดําเนินงาน
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.2 
พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง 
การบริหาร
จัดการองคกร 

 

- จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ
สงเสริมการ
บริหารและ
การดําเนินงาน
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

ปละ 
2 โครงการ 

1.โครงการจัด 
การเลือกต้ัง 
2.โครงการ
ประชุมเครือขาย
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
จังหวัดตรัง 
 

- งาน
ธุรการ 
- งานการ 
เจาหนาท่ี 

- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 

    - มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การใหบริการ
ของเทศบาลนคร
ตรัง  

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.2 
พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง 
การบริหาร
จัดการองคกร 

 

- จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการให 
บริการของ
เทศบาลนคร
ตรัง 

ปละ 
3 โครงการ 

1.โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูใช 
บริการของ
เทศบาลนครตรัง 
2.โครงการ
ใหบริการ
ประชาชนของ
สํานักทะเบียน
ราษฎรและบัตร 
3.โครงการระบบ 
Call Center 
ของเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 

- งาน
ธุรการ 
- งานการ 
เจาหนาท่ี 

- สํานัก
ปลัด 
เทศบาล 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการสงเสริม
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลนคร
ตรัง 

5 5 5 5 5 5 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.2 
พัฒนาความเปน
เลิศ การเมือง 
การบริหาร
จัดการองคกร 

 

- จํานวน
โครงการเพ่ือ 
เผยแพรประชา 
สัมพันธการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลนคร
ตรัง  

ปละ 
5 โครงการ 

1.โครงการจัดทํา
รายงานประจําป 
2.โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลนคร
ตรัง 
3.โครงการพัฒนา
เว็บไซตเทศบาล
นครตรัง 
4.โครงการติดต้ัง
ระบบเสียงตาม
สายแบบไรสาย
ทางไกลอัตโนมัติ 
5.โครงการสื่อ 
มวลชนสัมพันธ 
 

- กอง
วิชาการ 
และแผนงาน 

 

   นครตรังเปนเมือง
แหงความสุข
อยางย่ังยืน 
ประชาชนใหการ
มีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง โดยนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติ 

- มีชองทางแลก 
เปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวาง
เทศบาลและ
ชุมชน และ
ระหวางชุมชน
ดวยกัน 

2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวน
โครงการเพ่ือ
แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร
ระหวางเทศบาล
และชุมชน 
และระหวาง
ชุมชนดวยกัน 

ปละ 
2 โครงการ 

1. โครงการ
จัดทําวารสาร
ชุมชน 
 
2.โครงการ
นักขาวชุมชน 
 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
- กอง
วิชาการ 
และแผนงาน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังเปนเมือง
แหงความสุขอยาง
ย่ังยืน ประชาชนให
การมีสวนรวม
อยางเขมแข็ง โดย
นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ 
 

- มีท่ีทําการ
ชุมชนสําหรับ
สมาชิกชุมชน
ใชทํากิจกรรม 
ของชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

 2 2   -  -  - - แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนท่ีดิน
และท่ีทําการ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

ป 2558 
2 ชุมชน 
และป 
2559 

2 ชุมชน 
 

- โครงการจัดซื้อ
ท่ีดินและสิ่งกอ 
สรางท่ีทําการ
ชุมชน 4 ชุมชน 
(บานหนองยวน 
, ตรอกปลา 
, ยานการคา 
, โคกยูง) 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

   นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ทุกภาคสวนใน
ชุมชน 

100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

- จํานวน
การจัดใหมี
การจัดต้ัง
และเลือกต้ัง
คณะกรรม 
การบริหาร
ชุมชน 
 

รอยละ 100 
ของชุมชน 
ท่ีตองมี 

การเลือกต้ัง
คณะกรรม 

การ 

- โครงการจัดต้ัง
และเลือกต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

     10 10 10 10 10 10 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

- จํานวนการ
จัดประชุม 
สัมมนา 
คณะกรรม 
การบริหาร
ชุมชน 
 

ปละ 
10 คร้ัง 

- โครงการ
ประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการ
บริหารชุมชน 
 
 
 

- งานชุมชน
เมือง 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

   
 

 100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

- จํานวน
ชุมชนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

รอยละ 100 
ของจํานวน

ชุมชนท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

- โครงการเงิน
อุดหนุนชุมชน
เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวม
และเพ่ือความ
เข็มแข็งของ
ชุมชน 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

     100 100 100 100 100 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวน
กลุมสตรี
ชุมชนท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

รอยละ 100 
ของจํานวน
กลุมสตรีท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

- โครงการเงิน
อุดหนุนกลุม
สตรี 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

     2 2 2 2 2 2 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวน
โครงการเพ่ือ
สนับสนุนการมี
สวนรวมของ
ผูสูงอายุ  
 

ปละ 
2 โครงการ 

1.โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลนคร
ตรัง 
 

- งานสังคม
สงเคราะห 
- ฝายสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

   
 

          2.โครงการเงิน
อุดหนุนชมรม
ผูสูงอายุ
เทศบาลนคร
ตรัง 
 

- งานสังคม
สงเคราะห 
- ฝายสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

     1  1   1  1  1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

- จํานวนคร้ัง
การสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน  

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการเงิน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 

- งานสังคม
สงเคราะห 
- ฝายสังคม
สงเคราะห 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการรวบรวม
ความคิดเห็น
ปญหาความ
ตองการจากทุก
ภาคสวน 

3 3 3 3 3 3 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวน
การจัด
โครงการ
เพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็น
ปญหาความ
ตองการจาก
ทุกภาคสวน 

ปละ 
3 โครงการ 

1.โครงการแผน
แมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง 
2.โครงการจัด
ประชุม/เสวนา
ยอยประชาชน
พบผูบริหาร 
3.โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง 

- งานพัฒนา
ชุมชน 
 
- งานชุมชน
เมือง 
 
 
- กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
เพ่ือติดตาม
ประเมินผล
การดําเนินงาน
ของเทศบาล
นครตรัง 
 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ
จัดเก็บขอมูล
ความคิดเห็น
ของประชาชน
ตอการ
ดําเนินงาน
ของเทศบาล 

- กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

 

    - มีการสงเสริม
เร่ืองความซื่อสัตย
สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมในการ
บริหารและ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนการ
จัดโครงการ
สงเสริมเร่ือง
ความซื่อสัตย
สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมในการ
บริหารและ
ปฏิบัติงาน 

ปละ 
1 คร้ัง 

- โครงการ 
รวมพลังสราง
นครตรังสีขาว 

- กอง
วิชาการและ
แผนงาน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- ชุมชนไดรับ 
ทราบนโยบาย
ของรัฐบาลและ
นโยบายของ
ผูบริหาร
เทศบาล 

12 12 12 12 12 12 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนการ
จัดประชุม
เพ่ือแถลง
นโยบายและ
กิจกรรมของ
รัฐบาลและ
ของผูบริหาร
เทศบาล 
 

ปละ  
12 คร้ัง 

- โครงการจัด
ประชุมเพ่ือ
รับทราบ
นโยบายและ
กิจกรรมของ
เทศบาลนคร
ตรัง 
 
 

- งานพัฒนา
ชุมชน 

- กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - มีการสงเสริม
การรักษาความ
สะอาดและความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง 

50 60 70 80 90 100 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.3 
สงเสริมและ
พัฒนาการมี
สวนรวมของ 
ทุกภาคสวน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- จํานวนผู
จําหนายสินคา
ในท่ีหรือทาง
สาธารณะไดรับ
ความรูตาม 
พรบ.รักษา
ความสะอาด
และความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 
2535  เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

ตอป 

- โครงการ
จัดระบบสราง
ระเบียบนคร
ตรังรวมพลัง
ดวยมือเรา 

- งานรักษา
ความสะอาด 
(เทศกิจ) 

- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  เทศบาลนครตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ความเปนเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาและ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การสรางความเปน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

นครตรังมีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงานและ
สถานท่ีชุมชน
ใหอยูในสภาพ
ดีและเหมาะ
แกการ
ดําเนินงาน 
 

80 80 80 80 80 80 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.4 
ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ือง 
มือเคร่ืองใช
สถานท่ีปฏิบัติ 
งานและสถานท่ี
ชุมชน 
 
 

- จํานวนความ
ตองการในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
และสถานท่ี
ชุมชน 
 

รอยละ 80 
ของจํานวน

ความตองการ
ในการ

ปรับปรุงและ
พัฒนา
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
และสถานท่ี

ชุมชน 

- โครงการ
ปรับปรุงซอม 
แซมอาคาร
สถานท่ี 
- โครงการกอ 
สรางอาคาร
สถานท่ีและสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ  
- โครงการปรับ
ภูมิทัศน 
 

- สํานัก/กอง
และหนวย 
งานในสังกัด
เทศบาล 
นครตรัง 

 

    -มีการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในให
เพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน 

50 50 50 50 50 50 แนวทางการ
พัฒนาท่ี 6.4 
ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ือง 
มือเคร่ืองใช
สถานท่ีปฏิบัติ 
งานและสถานท่ี
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนความ
ตองการในการ
จัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 50 
ของจํานวน

ความตองการ
ในการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 
ในการ

ปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

  

 



บทที่ 5   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

5.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
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บทท่ี 5  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

5.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาม
คําสั่งเทศบาลนครตรังที่  527/2555  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง ลงวันที่  27  มิถุนายน  2555 และไดแตงต้ังประธานและเลขานุการตามคําสั่งเทศบาลนครตรังที่  
603/2555  เรื่องแตงต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ตรัง  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2555  

5.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวา
เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 

(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มี
ตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปก็ได 
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป 
อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ังแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได 




