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ส่วนที ่1 บทนํา 
 
1.1 บทนํา 
  แผนการดาํเนินงาน  หมายความวา่  แผนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้น 
  แผนการดาํเนินงาน  เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารงานทอ้งถ่ิน  
เพื่อควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามการดาํเนินงานและการประเมินผล  ดงันั้นแผนการดาํเนินงานจึงมีแนวทางในการจดัทาํ  ดงัน้ี 
  1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันา   และมีลกัษณะเป็นแผนการดาํเนินการ 
  2. จดัทาํหลงัจากไดมี้การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีแลว้ 

3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชดัเจน  และ 
    แสดงถึงการดาํเนินงานจริง 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของแผนการดาํเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
แผนพฒันาสามปี   และแผนการดาํเนินงาน   สาํหรับแผนการดาํเนินงาน   นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพฒันา   และกิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้น 

 แผนการดาํเนินงาน เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงานโครงการ กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะ
ดาํเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทาํให้แนวทางในการดาํเนินงานมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน  
มีการประสานและบูรณาการทาํงาน  และการจาํแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ  กิจกรรม  
จะทาํใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ย 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทาํแผนการดาํเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด  5  ขอ้  26  กาํหนดการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้จดัทาํร่างแผนดาํเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน 

  (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน  แลว้เสนอผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีประกาศ  เพื่อใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

จากขั้นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงานขา้งตน้สามารถเขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
 
          
 
คณะกรรมการสนบัสนุนฯ                      รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา     
           

 
 
คณะกรรมการสนบัสนุนฯ          
    
 
 
คณะกรรมการสนบัสนุนฯ         เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน                  พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 
 
 
         เสนอร่างแผนการดาํเนินงานต่อผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน                                   ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน 
 
 
            ปิดประกาศ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
1. ทาํให้ทราบถึงแผนงานโครงการ   กิจกรรมทั้งหมดท่ีจะดาํเนินการจริงในเขตพื้นท่ีเทศบาล

ตลอดจนระยะเวลาท่ีกาํหนดในการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงาน 
2. ทาํใหแ้นวทางในการดาํเนินการในแต่ละปีงบประมาณมีความชดัเจนในการปฏิบติังานมากข้ึน 
3. ทาํใหส้ามารถบริหารงบประมาณในแต่ละโครงการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
4. ทาํใหก้ารติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนพฒันา เม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

 
1.5  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

วสัิยทศัน์การพฒันา 
“สงัคมดี  มีคุณภาพ  สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” 

 
พนัธกจิการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

1.  สร้างความสมดุลของการพฒันาระหวา่ง คน สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ส่งเสริมและพฒันางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม  การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยเพื่อมุ่งไปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

4.  ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชน 

5.  ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 

 
ค่านิยม 
 “บริการสาธารณะดี  มีหลกัธรรมาภิบาล  ทาํงานเป็นทีม” 
 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

1. เพื่อใหส้ภาพส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดี 
2. เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นการจดัการศึกษาและพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพื่อพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความเขม้แขง็ขององคก์รผูน้าํชุมชนและการสงัคม

สงเคราะห์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
5. เพื่อการพฒันาองคก์รและบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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6. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
7. เพื่อการพฒันาสุขาภิบาลของชุมชน 
8. เพื่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
9. เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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1.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

1.  ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 

1.1 พฒันาการจดัการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัใหม้ีมาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 

1.5 สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
สาํนกัการศึกษา 
กองสวสัดิการสงัคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
 

2.  ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ี
คุณภาพ 

2.1 ป้องกนั รักษา ฟื้นฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ 

ปลอดภยัจากโรค 

2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

 

สาํนกัการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 สร้างจิตสาํนึก  เฝ้าระวงั บาํบดั  และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 

3.3 เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
สาํนกัปลดัเทศบาล 
สาํนกัการช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมืองและ
โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.1 ส่งเสริมใหม้ีการใชท้ี่ดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพที่มีอยู ่

4.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4.3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 

 

สาํนกัการศึกษา 
สาํนกัการช่าง 
สาํนกัปลดัเทศบาล 

5.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความมัน่คง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของ

ชุมชน 

 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
กองวิชาการและแผนงาน 
สาํนกัการศึกษา 
กองสวสัดิการสงัคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

6.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 อนุรักษ ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
สาํนกัการศึกษา 
กองสวสัดิการสงัคม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 7.1 พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

7.2 ปรับปรุง  พฒันาเครื่องมือเครื่องใชส้ถานที่ปฏิบตัิงานและสถานที่

ชุมชน 

7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 

7.4 ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได ้

7.5 พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหาร

จดัการองคก์ร 

 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
กองวิชาการและแผนงาน 
สาํนกัการศึกษา 
สาํนกัการช่าง 
กองสวสัดิการสงัคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
กองคลงั 

8. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน 8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวิตที่มีคุณค่า 

8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน  ครอบครัว   ชุมชน  และสงัคม  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินแก่ประชาชน 

8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลิตภณัฑช์ุมชนเพื่อยกระดบั
รายได ้

สาํนกัปลดัเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
กองสวสัดิการสงัคม 
สาํนกัการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 2  บญัชีโครงการ/กจิกรรม 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  1. ยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 52 33.55 51,628,800           23.37

  2. ยทุธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 14 9.03 26,500,500           11.99

  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดลอ้ม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 5.16 18,673,000           8.45

  4. ยทุธศาสตร์การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ไดม้าตรฐาน 20 12.90 38,771,000           17.55

  5. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 13 8.39 7,300,000             3.30

  6. ยทุธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 12 7.74 5,200,000             2.35

  7. ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร 19 12.26 30,307,500           13.72

  8. ยทุธศาสตร์อยูด่ีมีสุขของประชาชน 17 10.97 42,582,000           19.27

รวม 155 100.00 220,962,800         100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครตรัง

ยุทธศาสตร์
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จํานวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จํานวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยดาํเนินการ

ที่ดาํเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  1. ยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

  1.1 พฒันาจดัการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษา 21 13.55 22,167,800            10.03 สาํนกัปลดัเทศบาล

        ตามอธัยาศยัใหม้ีมาตรฐาน สาํนกัการศึกษา

กองสวสัดิการสังคม

  1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 2 1.29 10,100,000            4.57 กองสาธารณสุข-

และสิ่งแวดลอ้ม

  1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 9 5.81 2,185,000              0.99

  1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 13 8.39 14,816,000            6.71

  1.5 สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 7 4.51 2,360,000              1.07

รวม 52 33.55 51,628,800            23.37

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครตรัง
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จํานวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จํานวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยดาํเนินการ

ที่ดาํเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

 2. ยทุธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

  2.1 ป้องกนั รักษา ฟื้นฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ 11 7.09 25,730,500            11.64 สาํนกัการศึกษา

        ปลอดภยัจากโรค กองสาธารณสุข-

และสิ่งแวดลอ้ม

  2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด 3 1.94 770,000                 0.35

        ความปลอดโรค

รวม 14 9.03 26,500,500            11.99

 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดลอ้มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

     ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

  3.1 สร้างจิตสาํนึก เฝ้าระวงั บาํบดั และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 6 3.87 17,653,000            7.99 กองสาธารณสุข-

        และสิ่งแวดลอ้ม และสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกัปลดัเทศบาล

  3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 2 1.29 1,020,000              0.46 สาํนกัการช่าง

รวม 8 5.16 18,673,000            8.45
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จํานวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จํานวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยดาํเนินการ

ที่ดาํเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

 4. ยทุธศาสตร์การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐาน

     ที่ไดม้าตรฐาน

  4.1 ส่งเสริมใหม้ีการใชท้ี่ดินอยา่งถูกตอ้งตามศกัยภาพที่มีอยู่ 1 0.65 500,000                 0.23 สาํนกัการศึกษา

  4.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภค 18 11.60 37,271,000            16.87 สาํนกัการช่าง

        และสาธารณูปการ สาํนกัปลดัเทศบาล

  4.3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 1 0.65 1,000,000              0.45

รวม 20 12.90 38,771,000            17.55

 5. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 11 7.10 6,770,000              3.06 สาํนกัปลดัเทศบาล

        ตามระบอบประชาธิปไตย กองวชิาการและ

แผนงาน

  5.2 รักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบ 2 1.29 530,000                 0.24 สาํนกัการศึกษา

         ของชุมชน กองสวสัดิการสังคม

กองสาธารณสุขฯ

รวม 13 8.39 7,300,000              3.30
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จํานวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จํานวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยดาํเนินการ

ที่ดาํเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

 6. ยทุธศาสตร์การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี

     และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

  6.1 อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์ 8 5.16 4,750,000              2.15 สาํนกัปลดัเทศบาล

        จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น สาํนกัการศึกษา

กองสวสัดิการสังคม

  6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 4 2.58 450,000                 0.20

รวม 12 7.74 5,200,000              2.35

 7. การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร สาํนกัปลดัเทศบาล

กองวชิาการและ

  7.1 พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 3 1.93 1,794,000              0.81 แผนงาน

สาํนกัการศึกษา

  7.2 ปรับปรุงพฒันาเครื่องมือเครื่องใชส้ถานที่ปฏิบตัิงานและ 13 8.39 26,713,500            12.09 สาํนกัการช่าง

        สถานที่ชุมชน กองสวสัดิการสังคม

กองสาธารณสุขฯ

  7.4 ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได้ 1 0.65 350,000                 0.16 กองคลงั

12



จํานวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ จํานวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยดาํเนินการ

ที่ดาํเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา

  7.5 พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดบั 2 1.29 1,450,000              0.66

        การบริหารจดัการองคก์ร

รวม 19 12.26 30,307,500            13.72

 8. อยูด่ีมีสุขของประชาชน

  8.1 สงเคราะห์สังคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมสนบัสนุนชีวติ 7 4.52 39,944,000            18.08 สาํนกัปลดัเทศบาล

        ที่มีคุณค่า กองสาธารณสุขฯ

กองสวสัดิการสังคม

  8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 9 5.80 2,488,000              1.12 สาํนกัการศึกษา

        ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลิตภณัฑช์ุมชน 1 0.65 150,000                 0.07

        เพื่อยกระดบัรายได้

รวม 17 10.97 42,582,000            19.27

รวมทั้งหมด 155 100.00 220,962,800          100.00
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการเสริมสร้าง

ทกัษะทางวิชาการ
นกัเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ/จา้ง 
- โรงเรียนดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
-จดัการสอบแข่งขนัคดัเลือก 
ตวัแทนคนเก่งระดบัโรงเรียน 
-จดัการสอบแข่งขนัคดัเลือก 
ตวัแทนคนเก่งระดบัเทศบาล 
-ส่งนกัเรียนตวัแทนคนเก่งฯ
เขา้ร่วมแข่งขนัระดบัประเทศ 
 

365,000 -โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-15- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจดั

นิทรรศการวิชาการ
ของโรงเรียนและ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในสังกดัเทศบาล
นครตรัง 

- จดันิทรรศการแสดงผลงานของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 โรง  และ 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในสังกดั
เทศบาลนครตรัง  ผลการประเมิน
โครงการที่ผา่นมา 
- จดัทาํโครงการและเสนอขออนุมตัิ
โครงการ 
- จดัซื้อ/จดัจา้งกองคลงั 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จดัการแข่งขนั/ประกวดกิจกรรม 
จดับูทนิทรรศการทางวิชาการระดบั
ภาคใตแ้ละระดบัประเทศโดยจดั
กิจกรรมการแสดงของนกัเรียนใน
สังกดัเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
- สรุปผลการดาํเนินการ/รายงานผล 
 

700,000 - องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่เป็น
เจา้ภาพระดบั
ภาคใต ้

- องคก์รฯที่
กรม
ส่งเสริมฯ
กาํหนด 

สาํนกัการศึกษา 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-16- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการมอบ

วฒุิบตัรเดก็เลก็ของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

- ประชุมวางแผน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ / จา้ง 
- ดาํเนินการ 
- สรุปผลการดาํเนินการ/
รายงาน 
 

30,000 - ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

            

4 โครงการสื่อ
สัมพนัธ์ครอบครัว
สุขสันตศ์นูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- สาํรวจขอ้มูล / รายงาน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ / จา้ง 
- ดาํเนินการ 
- สรุปผล /รายงาน 
 
 

35,000 - ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

            

  



 

-17- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการจดังานวนั

เดก็แห่งชาติของ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ในสังกดัเทศบาล
นครตรัง 

- สาํรวจขอ้มูล / ประชุม
วางแผน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ / จา้ง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ดาํเนินการ 
- สรุปผล /รายงาน 
 

30,000 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

            

6 โครงการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน
ของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 

- สาํรวจขอ้มูล / ประชุม
วางแผน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ / จา้ง 
- ดาํเนินการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปผล /รายงานผล
การดาํเนินการ 
 

150,000 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์
- โรงเรียนและ
ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

            



 

-18- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการอบรม

กรรมการนกัเรียน
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- สาํรวจขอ้มูลการ
เลือกตั้งกรรมการ
นกัเรียนทั้ง 7 โรงเรียน 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการจดัอบรม
กรรมการนกัเรียนทั้ง 7 
โรงเรียน 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

60,000 - อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 1, 3 เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-19- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการประชุม

กรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการโครงการ 
- ศึกษาดูงาน 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

500,000 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
- อาคารอเนกประสงค ์
เทศบาลนครตรัง 
- สถานที่เอกชน 
- ศึกษาดูงานต่างจงัหวดั 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-20- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการปัจฉิม

นิเทศนกัเรียน
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- โรงเรียนดาํเนินการ
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

150,000 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

10 โครงการจดัตั้ง
เครือข่ายการจดั
การศึกษาพิเศษใน
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตามโครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 

800,000 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-21- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการพฒันา

กิจการลกูเสือ-เนตร
นารีโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 

โครงการฝึกอบรมลกูเสือ –  
เนตรนารีโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4. ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7. ดาํเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปผลการดาํเนินงาน/
รายงานผล 
 

300,000 หาดราชมงคล สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-22- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการจดัหา

หนงัสือและสื่อการ
เรียนรู้ประจาํ
หอ้งสมุดเทศบาล 

- เขียนโครงการ/ ขอ
อนุมตัิซื้อ 
-  ดาํเนินการจดัซื้อ/จา้ง
เป็นรายไตรมาส 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
-  สรุปผลการดาํเนิน/
รายงาน 
 
 
 

250,000 - หอ้งสมุดเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานหอ้งสมุด 

            

 

  



 

-23- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการประเมิน

คุณภาพการจดั
การศึกษาของ
เทศบาลนครตรัง 

- จดัใหม้ีการประเมินผล
การศึกษาในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครตรังปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
- ผลการประเมินโครงการที่
ผา่นมา 
- จดัทาํโครงการและเสนอขอ
อนุมตัิโครงการ 
- จดัซื้อ/จดัจา้งกองคลงั/
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนในสังกดั 
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้รียน 
- สรุปประมวลและวเิคราะห์
ผลการประเมิน 

30,000 โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
ทั้ง 7 โรงเรียน 

สาํนกัการศึกษา 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์

            

  



 

-24- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการ

ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสนบัสนุน
งานวชิาการ 

- คณะกรรมการประสานงาน
วชิาการฯ ของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลทั้ง 7 โรง  และ
คณะกรรมการระดบัเทศบาล 
- สรุปผลการประชุมครั้งที่แลว้ 
- จดัทาํโครงการและเสนอขอ
อนุมตัิโครงการ 
- จดัซื้อ/จดัจา้งกองคลงั 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จดัประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานฯ ระดบักลุ่ม
การศึกษาที่ 4 (เขต 4 อนัดามนั)
จาํนวน 3 วนั ผูเ้ขา้ประชุม
ประมาณ  60 คน 
- สรุป/รายงานผลการประชุม 
 

240,000 หอ้งประชุม
เอกชน 

สาํนกัการศึกษา 
-หน่วย
ศึกษานิเทศก ์

            

  



 

-25- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

- ทาํบนัทึกเพื่อขออนุมตัิ
เบิกจ่ายแต่ละรายการเพื่อ
ตรวจสอบพิจารณา 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย (โอน
เงิน) 
- สถานศึกษาดาํเนินการ 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 
 

17,367,800 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลทั้ง 7 
โรงเรียน 
ศพด.เทศบาลนคร
ตรังและศพด.วดั
ควนวิเศษ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-26- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการเครือข่าย

สหวทิยาการแห่ง
ราชบณัฑิตยสถาน
จงัหวดัตรัง 

- ขออนุมตัิโครงการ 
- ประชุมประสานงานกร
ดาํเนินโครงการ 
- ประสานงานการจดัซื้อจดัจา้ง
กบังานพสัดุ 
- จดัอบรมในโครงการ 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

200,000 เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานการศึกษา
นอกระบบ 

            

  



 

-27- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 โครงการความ

ร่วมมือระหวา่ง
เทศบาลนครตรัง
กบัศนูยก์ารศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

100,000 -โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 

            

  



 

-28- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 โครงการความ

ร่วมมือระหวา่ง
เทศบาลนครตรัง
กบัวทิยาลยัการ
อาชีพตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

300,000 -โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 

            

  



 

-29- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 โครงการอุดหนุน

การจดังานชุมนุม
ลกูเสือทอ้งถิ่นไทย 

- ทาํบนัทึกเพื่อขออนุมตัิ
เบิกจ่ายตามหนงัสือฯ ของ
กรมฯ ที่แจง้มา 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย (โอน
เงิน) ใหก้บัเจา้ภาพจดังาน 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 
 

60,000 อปท.ที่เป็นเจา้ภาพ
ในการจดัการ
โครงการ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-30- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โครงการศนูยก์าร

เรียนรู้สาํหรับเดก็
ปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครตรัง 
 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

480,000 -โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
-งานโรงเรียน 

            

  



 

-31- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการพฒันา พฒันาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้มีมาตรฐาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 โครงการพฒันา

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 
 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผล
การดาํเนินการ 
 

20,000 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สังกดัเทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- หน่วย
ศึกษานิเทศก ์
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ในสังกดั
เทศบาลนคร
ตรัง 

            

  



 

-32- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการศนูยก์าร

เรียนรู้ ICT ชุมชน
เทศบาลนครตรัง 

- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผล
การดาํเนินการ 
 

100,000 -ศนูยก์ารเรียนรู้ ICT 
ชุมชนเทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานพฒันาสื่อฯ 

            

 

  



 

-33- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการศนูย์

การเรียนรู้ใน
ภมูิภาค
จงัหวดัตรัง
ในการจดั
การศึกษาเพื่อ
การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

1.งานเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ศนูยก์ารเรียนรู้ในภมูิภาคจงัหวดัตรัง 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตัิประชุม
ประสานงานดาํเนินการกบัองคก์ร
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- ประสานงานการจดัซื้อ/จา้งกบังาน
พสัดุ 
- เบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
2.จดัประชุมอบรมสัมมนา 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมตัิ
ประชุม 
- ประสานงานการจดัซื้อ/จา้งกบังาน
พสัดุ 
- เบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 

10,000,000 เทศบาลนครตรัง 
สถานที่ประชุม/
อบรมสัมมนาทั้ง
ต่างจงัหวดั และ
ต่างประเทศ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานการศึกษา
นอกระบบ 

            

  



 

-34- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดังานวนั

รัฐพิธีและวนัสาํคญั
อื่นๆ 

พิธีถวายสักการะพระราชา
นุสาวรีย ์สมเดจ็พระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวนัคลา้ยวนัพระ- 
ราชสมภพ 
1 สรุปผลโครงการปีที่แลว้ 
2 ขออนุมตัิโครงการ 
3 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง 
4 ดาํเนินการตามโครงการ 
อาทิ พิธีสงฆ ์ พิธีสักการะ
พระราชานุสาวรียฯ์ พิธี
เทิดพระเกียรติ กล่าวสดุดี
พระเกียรติคุณ ฯลฯ 
5 ประเมินผล 
 

100,000 เทศบาลนครตรัง 
สวนสาธารณะ
สมเดจ็พระศรี
นครินทร์ 95 
 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานรัฐพิธี 

            

  



 

-35- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการเชิดชู

บุคคลที่ควรบูชา 
จดังานวนัพระยารัษฎา 
นุประดิษฐฯ์ 
1 สรุปผลโครงการปีที่แลว้ 
2 ประชุมเตรียมการจดังาน 
3 ขออนุมตัิโครงการ 
4 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง 
5 ดาํเนินการตามโครงการ  
  อาทิ พิธีเซ่นไหว ้พิธีสงฆ ์
  การวางพวงมาลา ฯลฯ 
6 ประเมินผล 
 

120,000 สวนสาธารณะ 
อนุสาวรียพ์ระยา 
รัษฎานุประดิษฐ์ ฯ 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานธุรการ 

            

 

  



 

-36- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการนครตรัง

ร่วมใจเทิดไทอ้งค์
ราชนั  84  พรรษา 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

1,000,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานการศึกษา
นอกระบบ 

            

 

  



 

-37- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการกิจกรรม

วนัไหวค้รูโรงเรียน
และศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ประชุมวางแผน 
- เสนอโครงการ 
- ขออนุมตัิซื้อ / จา้ง 
- ดาํเนินการ 
- สรุปผล /รายงาน 
 

5,000 - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาลนคร
ตรัง 

            

5 โครงการจดังานวนั
ครูในสังกดัเทศบาล
นครตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

150,000 - อาคารอเนกประสงคช์ั้น 
1, 3 เทศบาลนครตรัง 
- สนามกีฬาเทศบาลนคร
ตรัง 
- สถานที่อื่นตามที่เขต
พื้นที่กาํหนด 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-38- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการจดั

กิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตามโครงการ 
- จดัพิธีมอบการมอบ
ประกาศ/ของขวญั 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

150,000 - โรงเรียนในสังกดั
เทศบาล 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-39- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการวนัพอ่

แห่งชาติ
สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

80,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-40- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการจดั

กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ
สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 

- ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

80,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-41- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการจดั

กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมแก่เดก็
และเยาวชน 

- จดัการอบรมผูน้าํดา้น
คุณธรรม จริยธรรม จาํนวน 3 
วนั 2 คืนจาํนวน 3 รุ่นๆละ
ประมาณ 600 คน 
- อบรมศีลธรรมแก่นกัเรียน
สังกดัเทศบาลนครตรัง 
 

500,000 - วดัถํ้าสุมโน 
อาํเภอเมือง 
จงัหวดัพทัลุง 
- วดันิโคร
ธาราม 
- โรงเรียน
เทศบาล 2 (วดั
กะพงัสุรินทร์) 
  
 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกิจการ
ศาสนา 

            

 

  



 

-42- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ

นนัทนาการ 
สาํหรับผูสู้งอาย ุ

1.ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเขียนโครงการ 
2. ดาํเนินการจดัโครงการและ
ดาํเนินการเบิกจ่าย 
3. รายงานผล 
 

100,000 เทศบาลนคร
ตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 
 

            

2 โครงการจดั
กิจกรรมดูนก
เทศบาลนครตรัง 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา
เพื่อประกอบการเขียนโครงการ 
2. ประสานงานส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
3. ดาํเนินการตามโครงการ 
- จดัซื้อจดัจา้ง 
- จดักิจกรรม 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
4. รายงานผล 
 

500,000 พื้นที่จงัหวดั
ตรังและ
ต่างจงัหวดั 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 
 

            

  



 

-43- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการ

หิ้วชั้นกิน
สันทน์ฉนัท์
นอ้งพี่ 

1.ประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงและกาํหนดการ
ดาํเนินงาน 
2.ดาํเนินการตามโครงการ 
   2.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
         - จดัซื้อจดัจา้ง 
         - ดาํเนินการ เบิกจ่ายและประเมินผล 
   2.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
         - จดัซื้อจดัจา้ง 
         - ดาํเนินการ เบิกจ่ายและประเมินผล 
   2.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
         - จดัซื้อจดัจา้ง 
         - ดาํเนินการ เบิกจ่ายและประเมินผล 
   2.4 กิจกรรมครั้งที่ 4 
         - จดัซื้อจดัจา้ง 
         - ดาํเนินการ เบิกจ่ายและประเมินผล 
3. รายงานผล 
 

16,000 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 
 

            



 

-44- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการกีฬา 

เปตองเฉลิมพระ-
เกียรติสมเดจ็พระ-
ศรีนครินทราบรม-
ราชชนนี 

1.ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา 
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
ประชุมเตรียมการเสนอโครงการ 
จดัซื้อจดัจา้ง 
2.ดาํเนินการตามโครงการ 
3.ดาํเนินการเบิกจ่ายและรายงาน
ผล 
 
 
 
 

50,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 
 

            

 

  



 

-45- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการประกวด

แอโรบิคด๊านซ์เพื่อ
เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนไดอ้อกกาํลงักาย
แบบแอโรบิคด๊านซ์ 
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูล/ประชุม
วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
4. ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7. ดาํเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปผลการดาํเนินงาน/
รายงานผล 
 

50,000 สวนสมเดจ็พระ
ศรีนครินทร์ 95 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-46- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการพฒันา

กีฬามวยเทศบาล
นครตรัง 

เป็นการจดักิจกรรมฝึกอบรม
และจดัการแข่งขนัมวยไทย 
1.  ฝึกอบรมมวยไทย 
1 ศึกษาขอ้มูลปีที่ผา่นมา 
2 เสนอโครงการ 
3 จดัเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
4 ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร 
5 ประสานงานวิทยากร 
6 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
7 จดัซื้อจดัจา้ง 
8 ดาํเนินงานตามโครงการ 
9 สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินงาน 

800,000 - ร.ร.ท.6 
- ชุมชนหลงั 
ควนหาญ 
 - ร.ร.ท.4 
 -ร.ร.ท.5 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

 

  



 

-47- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2. จัดการแข่งขันมวยไทย ครั้งที ่15 

(ครั้งที่ 1 ประจาํปีงบประมาณ 2555) 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6 จดัซื้อจดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - ร.ร. เทศบาล 
- ชุมชนเทศบาล 
- หนา้ศาลากลาง
หลงัเก่า 
- สนามกีฬา 
เทศบาลนครตรัง 
-สนามกีฬาทุ่งแจง้ 
- สวนสาธารณะ 
-วดัควนขนั 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

  



 

-48- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3. จัดการแข่งขันมวยไทย ครั้งที ่16 

(ครั้งที่ 2 ประจาํปีงบประมาณ 2555) 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6 จดัซื้อจดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - ร.ร. เทศบาล 
- ชุมชนเทศบาล 
- หนา้ศาลากลาง
หลงัเก่า 
- สนามกีฬา 
เทศบาลนครตรัง 
-สนามกีฬาทุ่งแจง้ 
- สวนสาธารณะ 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

  



 

-49- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4. จัดการแข่งขันมวยไทย ครั้งที ่17 

(ครั้งที่ 3 ประจาํปีงบประมาณ 2555) 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6 จดัซื้อจดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - ร.ร. เทศบาล 
- ชุมชนเทศบาล 
- หนา้ศาลากลาง
หลงัเก่า 
- สนามกีฬา 
เทศบาลนครตรัง 
-สนามกีฬาทุ่งแจง้ 
- สวนสาธารณะ 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

  



 

-50- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  5. จัดการแข่งขันมวยไทย ครั้งที ่18 

(ครั้งที่ 4 ประจาํปีงบประมาณ 2555) 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6 จดัซื้อจดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - ร.ร. เทศบาล 
- ชุมชนเทศบาล 
- หนา้ศาลากลาง
หลงัเก่า 
- สนามกีฬา 
เทศบาลนครตรัง 
-สนามกีฬาทุ่งแจง้ 
- สวนสาธารณะ 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

  



 

-51- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการจดั

กิจกรรมศนูย์
เยาวชนเทศบาล
นครตรัง 

เป็นการจดักิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการใหแ้ก่สมาชิกศูนย์
เยาวชน ดงันี้ 
(1) จัดฝึกอบรมภาคฤดูร้อน 
การจดักิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการระหวา่งปิดภาคเรียน 
1 ศึกษาขอ้มูลปีที่ผา่นมา 
2 เสนอโครงการ 
3 ประชาสัมพนัธ์ / รับสมคัร 
4 ประสานงานวิทยากร 
5 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
6 จดัซื้อ / จา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

500,000 -สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-52- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (2) กจิกรรมเนื่องในวนัเยาวชน

แห่งชาติ 
เป็นการจดักิจกรรมใหเ้ดก็และ
เยาวชนไดแ้สดงออกในวนัเยาวชน
แห่งชาติ 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 จดัซื้อจดัจา้ง 
6 ดาํเนินงานตามโครงการ 
7 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - สวนสาธารณะ
เทศบาล 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-53- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (3) กจิกรรมแข่งขันกฬีาสมาชิก

ศูนย์เยาวชน 
เป็นการจดัการแข่งขนักีฬาชนิด
ต่างๆ แก่สมาชิกศนูยเ์ยาวชน 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประชาสัมพนัธ์/รับสมคัร 
4 ประสานงานกรรมการตดัสิน 
5 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
6 จดัซื้อจดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - สวนสาธารณะ
เทศบาล 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-54- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (4) กจิกรรมส่งเสริมการออกกาํลงั

กายแก่เยาวชนและประชาชน 
เป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกาํลงักายแก่เยาวชนและ
ประชาชน 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 จดัซื้อจดัจา้ง 
6 ดาํเนินงานตามโครงการ 
7 ติดตามผลการดาํเนินงาน 
8 สรุป/รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

 - สวนสาธารณะ 
เทศบาล 
- สนามกีฬา 
- หนา้ศาลากลาง
หลงัเก่า 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-55- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการแข่งขนั

กีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

1. โครงการแข่งขันกฬีา
นักเรียนเทศบาลนครตรัง 
"สายรุ้งเกมส์" 
- ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน
เพื่อเสนอแผนโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาํเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ
โครงการและยมืเงิน 
- ดาํเนินการแข่งขนั 
- สรุปผลโครงการ 
 

2,600,000 - สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
-โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
ทั้ง 7 โรงเรียน 

            

  



 

-56- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2. โครงการฝึกซ้อมกฬีาเพือ่เข้าร่วมการ

แข่งขันกฬีานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบคดัเลอืก  ระดบัภาคใต้ 
- ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อเสนอแผน
โครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการฝึกซอ้ม 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุโครงการ 
ยมืเงิน 
- ดาํเนินการฝึกซอ้ม 
- สรุปผลโครงการ 
 

 - สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
-โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
ทั้ง 7 โรงเรียน 

            

  



 

-57- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3. โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคดัเลอืกระดบั
ภาคใต้ 
- เสนอแผนงานโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
- ดาํเนินการฝึกซอ้มก่อนการแข่งขนั 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ / จา้งและยมืเงินทดรอง
จ่าย 
- ฝึกซอ้มและเกบ็ตวั 
- ไปร่วมการแข่งขนั 
- สรุปผลการดาํเนินงาน 
 

 - สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 
-สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง (ทุ่งแจง้) 
- เทศบาลที่
เป็นเจา้ภาพ
ในระดบัภาค 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

            

  



 

-58- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4.  โครงการแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลศิ
ระดบัประเทศ 
- เสนอแผนงานโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ / จา้งและยมืเงินทดรอง
จ่าย 
- ฝึกซอ้มและเกบ็ตวั 
- ไปร่วมการแข่งขนั 
- สรุปผลการดาํเนินงาน 
 

 - สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 
- สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง (ทุ่งแจง้) 
- เทศบาลที่
เป็นเจา้ภาพ
ในระดบัภาค 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

            

  



 

-59- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการแข่งขนั

กีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น รอบ
คดัเลือก ระดบั
ภาคใต ้ครั้งที่  29
ประจาํปี 2554 
"นครตรังเกมส์" 

- จดัซื้อ/จา้ง วสัดุต่างๆ
ในโครงการ 
- ดาํเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 

9,000,000 - สนามกีฬาเทศบาล
นครตรัง 
- สนามกีฬาทุ่งแจง้ 
- โรงเรียนเทศบาล 6 
(วดัตนัตยาภิรม) 
- สนามฟุตบอลสพล.
ตรัง 
- โรงเรียนสภาราชินี 2 
 

สาํนกัการศึกษา 
- หน่วยงาน ต่าง ๆ 
ภายในจงัหวดัตรัง 
- โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล 

            

 

  



 

-60- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการจดัการ

แข่งขนัฟุตบอลงาน
ประเพณีสงกรานต ์

- ประชุมเพื่อเสนอแผนโครงการ 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
- ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร
นกักีฬาฟุตบอล 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ
โครงการและยมืเงิน 
- ดาํเนินการแข่งขนั 
- สรุปผลการดาํเนินงาน 
 

150,000 -สนามกีฬาทุ่ง
แจง้ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

            

 

  



 

-61- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 

1.จัดการแข่งขันว่ายนํา้ 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 
- ประชาสัมพนัธ์และแจง้ให้
ชมรมวา่ยนํ้าทุกชมรมในภาคใต้
มาเขา้ร่วมแข่งขนั 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ
โครงการและยมืเงินทดรองจ่าย 
- ดาํเนินการแข่งขนั 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินงาน 

800,000 - สระวา่ยนํ้า
สนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- ชมรมวา่ยนํ้า 

            

  



 

-62- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2. จัดการแข่งขันเทนนิส 

- ประชุมชมรมเทนนิสเพื่อ
เสนอแผนงาน 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาํเนินงาน 
- ประชาสัมพนัธ์และรับ
สมคัรนกักีฬาเทนนิส 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ
โครงการและยมืเงิน 
- ดาํเนินการแข่งขนั 
- สรุปผลโครงการ 
 

 สนามเทนนิส
สนามกีฬา 2  
ทุ่งแจง้ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
- ชมรมเทนนิส 

            

  



 

-63- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3. จัดการแข่งขันฟุตบอลงานเฉลมิ

พระชนมพรรษา 

- เสนอแผนงาน 

- เสนอโครงการ 

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

- ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัร

นกักีฬาฟุตบอล 

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุโครงการ

และยมืเงิน 

- ดาํเนินการแข่งขนั 

- สรุปผลโครงการ 

 

 - สนามกีฬา 2 
ทุ่งแจง้ 
- สนามกีฬา
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

            

  



 

-64- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการจดั

เทศกาลแข่งขนั 
วา่วไทย 

- เสนอแผนงาน 

- เสนอโครงการ 

- ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการ 

- ประชาสัมพนัธ์และรับ

สมคัรผูร้่วมแข่งขนัวา่ว 

- ประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ 

- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ

โครงการและยมืเงิน 

- ดาํเนินการแข่งขนั 

- สรุปผลโครงการ 

 

50,000 - สนามทุ่งนาสี่
แยกบา้นควนขนุน 

สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

            

 

  



 

-65- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการจดัการ

แข่งขนัเทศบาล
นครตรังมินิ-ฮาร์ฟ
มาราธอน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ
แข่งขนัและส่งทีมกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาเยาวชนและ
ประชาชน 
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4. ออกคาํสัง่มอบหมายหนา้ที่ 
5. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7. ดาํเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปผลการดาํเนินงาน/
รายงานผล 

200,000 สวนสมเดจ็
พระศรี
นครินทร์ 95 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 

            

  



 

-66- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรม/

สัมมนา/เชิง
ปฏิบตัิการ/ 
กลุ่มสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
เสนอโครงการ 
2. ประชุมเตรียมการเสนอ
โครงการ 
3. จดัซื้อจดัจา้ง ดาํเนินการตาม
โครงการและดาํเนินการเบิกจ่าย 
4. รายงานผล 
 
 
 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 

  



 

-67- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการฝึกอบรม

ผูน้าํองคก์รชุมชน/
คณะกรรมการ
ชุมชน/กลุ่มต่างๆ 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
เสนอโครงการ 
2. กิจกรรมการประชุมผูน้าํองคก์ร
ชุมชน 
3. จดัซื้อ จดัจา้งและดาํเนินการ
กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา  
ทศันศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูน้าํองคก์รชุมชน 
4. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
5. รายงานผล 
 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 

  



 

-68- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการส่งเสริม

และพฒันา
ศกัยภาพ
อาสาสมคัร
สาธารณสุขเขต
เมือง (อสม.) 

1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.จดัอบรมฟื้นฟคูวามรู้แก่  
อสม.เก่า (รุ่นที่ 1-17)  
3.จดักิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยนาํ อสม. 
ทศันศึกษาดูงานเมืองอื่นๆ  
ในต่างจงัหวดั 
4.กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก  
อสม.ดีเด่น 
5.คดัเลือก อสม. ดีเด่น 
6.ประกาศผลการคดัเลือก อสม. 
ดีเด่น/มอบรางวลั อสม. ดีเด่น 
7.สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

900,000 เทศบาล
นครตรัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานแผนงาน
สาธารณสุข 

            

  



 

-69- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการ

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนเทศบาล 
นครตรัง 

1.ประสานสมาชิก อปพร.
เพื่อเขา้ร่วมฝึกอบรม 
2.ขออนุมตัิโครงการต่อ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตรัง 
3.ขอสนบัสนุนวิทยากร
จากหน่วย 
งานที่เกี่ยวขอ้ง 
4.ดาํเนินการฝึกอบรมและ 
ทศันศึกษาดูงาน 
5.ประเมินผล 
 

300,000 ณ หอ้งประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2 
วดักะพงัสุรินทร์
และภาคสนาม
โรงเรียนเทศบาล 2 
วดักะพงัสุรินทร์ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

            

 

  



 

-70- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการอบรมให้

ความรู้อคัคีภยั
เบื้องตน้ 

1. สรุปผลการดาํเนินงานที่
ผา่นมา 
2. ประสานโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล ทั้ง 7 โรง เขา้
รับการอบรม 
3. ขออนุมตัิโครงการ 
4. ดาํเนินการอบรมตาม
โครงการ 
5. ประเมินผล 
 
 

50,000 ณ หอ้งประชุม
ของโรงเรียน
เทศบาล 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

            

 

  



 

-71- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการอบรม 

อาสาสมคัรปกป้อง
สถาบนั (อสป.) 
สามคัคี 

1.ประสานสาํนกั/กอง 
ส่งพนกังานเทศบาล,
ลกูจา้งประจาํ,พนกังาน
จา้ง เขา้ร่วมการอบรม 
2.ขออนุมตัิโครงการ 
3.ขอสนบัสนุนวทิยากร 
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4.ดาํเนินการอบรมตาม
โครงการ 
5.ประเมินผล 
 

10,000 หอ้งประชุมอาคาร
อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 1 เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั 

            

 

  



 

-72- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.5 แนวทางการพฒันา สนับสนุนให้มีการพฒันาศักยภาพของประชาชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการ

อาสาสมคัรตาํรวจ
บา้นชุมชนเทศบาล
นครตรัง 
จงัหวดัตรัง 

1.ประสานคณะกรรมการ
ชุมชน  ทั้ง  27  ชุมชนส่ง
รายชื่อผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.ขออนุมตัิโครงการ 
3.ขอสนบัสนุนวทิยากร 
4.ดาํเนินฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ประเมินผล 
 
 
 
 

500,000 ณ อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั 

            

 



 

 

 

 

  



 

-73- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรณรงค์

ป้องกนัยาเสพติด
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครตรัง 

- ขออนุมตัิโครงการ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
- จดัอบรมในโครงการ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

90,000 โรงเรียนในสังกดั 
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

2 โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
 
 
 
 

- ขออนุมตัิซื้อ/จา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปผลการ
ดาํเนินการ / รายงาน 

14,221,740 
 

โรงเรียนในสังกดั 
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-74- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั
สาํหรับโรงเรียนใน
สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
(กรมการศาสนา) 

- ทาํบนัทึกเพื่อขออนุมตัิเบิกจ่าย
แต่ละรายการเพื่อตรวจสอบ
พิจารณา 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย (โอนเงิน) 
- สถานศึกษาดาํเนินการ 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 

8,898,760 รร.อนุบาลตรัง 
รร.วดัควนวิเศษ 
ศพด.วดัคลอง
นํ้าเจด็ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

 

 

  



 

-75- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
-ขออนุมตัิโครงการ 
-จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ยา 
และเวชภณัฑ ์
-ตรวจสุขภาพ และแกไ้ข
ปัญหาทางสายตา 
-เฝ้าระวงัภาวะ
โภชนาการในเดก็วยั
เรียน 
-ตรวจคดักรอง / เฝ้า
ระวงัและแกไ้ขปัญหา
ภาวะโลหิตจาง 
-พฒันา / ยกระดบั
มาตรฐานตามเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-สรุปประเมินผล 
ประจาํปีการศึกษา 2555 

200,000 โรงเรียนในพื้นที่
รับผดิชอบ 13 
โรงเรียน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ 3 
 

            

  



 

-76- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการส่งเสริม

การสร้างสุขภาพ 
ในชุมชน 

1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.จดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์เพื่อจดัทาํแบบ
บนัทึกรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของ อสม. 
3.อบรมเกี่ยวกบัการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรค 1 ครั้ง 
4.จดัซื้อวสัดุ อุปกรณ์ ยา และ
เวชภณัฑใ์ห ้ศสมช.ในพื้นที่
รับผดิชอบ 
5.ร่วมกิจกรรมเครือข่าย อสม. 
6.อบรม อสม.ใหม้ีความรู้และ
ทกัษะดา้นสาธารณสุขทนัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนัเดือนละ 1 ครั้ง
7.สรุปผลการดาํเนินงาน 

200,000 ชุมชนในพื้นที่
รับผดิชอบ 
ของ
ศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 
1,2,3 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- ศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 
1, 2, 3 

            

 

  



 

-77- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการเฝ้า 

ระวงัและ 
ส่งเสริม 
ทนัตสุขภาพ 

1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
3.ตรวจสุขภาพช่องปากนกัเรียนระดบั
อนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
4.แจกแปรงสีฟันนกัเรียนระดบัอนุบาลถึง
ประถมศึกษาและเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
5.บริการตรวจสุขภาพช่องปากเดก็แรกเกิดถึง 
4 ปี 
6.ใหค้าํแนะนาํการดูแลรักษาฟันนํ้านมแก่
ผูป้กครองที่พาเดก็มารับวคัซีนที่ศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 1,2, และ3 
7.แจกแปรงสีฟันเดก็อาย ุ9 เดือน ถึง 4 ปีและ
ใหบ้ริการทาฟลอูอไรดว์านิชเดก็อาย ุ9 เดือน 
ถึง 4 ปี 
8.สรุปผลโครงการ 

70,000 - โรงเรียนสังกดั
เทศบาลทั้ง 7 
โรงเรียน 
- ศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็เทศบาล 
นครตรัง 2 แห่ง 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
- งานบริการ
การแพทย ์

            

  



 

-78- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการควบคุม

แมลงและพาหะ 
นาํโรค 

1.เขียนโครงการ/ขออนุมตัิ 
2.ขออนุมตัิจดัซื้อส่งกองคลงั 
3.ประชาสัมพนัธ์การแจกจ่าย
เหยือ่พิษกาํจดัหนูแก่ประชาชน 
เพื่อร่วมกนัรณรงค ์โดยสื่อต่างๆ 
เช่น แผน่พบั,ประกาศเทศบาล,
เสียงตามสาย ฯลฯ 
4.วางเหยือ่กาํจดัหนูในตลาดสด 2 
แห่ง ทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ คือ 
- ตลาดสดท่ากลาง 
- ตลาดสดเทศบาล 
5.พน่สารเคมีกาํจดัแมลงสาบใน
ท่อระบายนํ้าสายต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาลทุกสาย 
6.แจกเหยือ่พิษกาํจดัหนูแก่
ประชาชน 

1,000,000  
 
- ชุมชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 
 
 
- ตลาดสดท่า
กลาง 
- ตลาดสด
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานสุขาภิบาล 
 

            

  



 

-79- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  7.ฉีดพน่สารเคมีกาํจดัยงุใน 

คูระบายนํ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลนครตรัง,สาธารณะ
สถานต่างๆ เช่น วดั,
สวนสาธารณะ,ตลาดสด,ตลาด
นดั,โรงเรียน ประมาณเดือนละ 
2 ครั้ง/ชุมชน (27 ชุมชน) 
8.วางเหยือ่กาํจดัแมลงวนัตามที่
สาธารณะต่างๆ สัปดาห์ละ 3-4 
วนั 
9.สรุปผล/รายงาน 
 

 - ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 
 
 
 
 
- สถานที่
สาธารณะใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

             

  



 

-80- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการฉีด

วคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้
และควบคุม
ประชากรสุนขั
และแมว 

1.เขียนโครงการ/ขออนุมตัิ 
2.ดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 2 ระยะ 
3.ประสานงานองคก์รชุมชน 
4.ประชาสัมพนัธ์โดยสื่อต่างๆ 
เช่น เสียงตามสาย รถเคลื่อนที่ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายผา้ ฯลฯ 
5.ดาํเนินการฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ ในสุนขัและแมว 
6.ดาํเนินการควบคุมประชากร
สุนขัและแมว โดยใหบ้ริการ  
ตอน ทาํหมนั ฉีดยาคุมกาํเนิด 
7.ดาํเนินการจบัสุนขัจรจดัทุก
สัปดาห์หรือตามคาํร้องเรียนของ
ประชาชน 
8.สรุปผล/รายงาน 

300,000 - ชุมชนในเขต
เทศบาล 27 
ชุมชน 
- อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานสัตวแพทย ์

            

  



 

-81- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการห่วงใย

มารดาพฒันาทารก 
1. เขียน/ขออนุมตัิ
โครงการ 
2.  จัดซื้อจัดหาชุดเยี่ยม
มารดา-ทารกหลงัคลอด   
3.  ติดตามเยี่ยมมารดา-
ทารกหลงัคลอดที่บา้น 
4 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 
 
 

50,000 ชุมชนในพื้นที่เขต
เทศบาลนครตรัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- ศนูยบ์ริการ 
สาธารณสุข 3 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการส่งเสริม

การแพทยแ์ผนไทย
และหมอพื้นบา้น 

1.เขียนและขออนุมตัิโครงการ 
2.จดัตั้งกลุ่ม/ชมรมหมอพื้นบา้น
เทศบาลนครตรัง (30-40 คน) 
3.เสวนากลุ่มหมอพื้นบา้นเพื่อ
รวบรวมองคค์วามรู้ของหมอ
พื้นบา้น (จาํนวน 50 คน) 
4.จดัทาํหนงัสือภมูิปัญญาหมอ
พื้นบา้น จาํนวน 500 เล่ม 
5.จดัทาํสื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
สมุนไพรของสวนสมเดจ็ฯ 1,500 
แผน่ 
6.จดัทศัศึกษาดูงานเกี่ยวกบังาน
การแพทยแ์ผนไทยและหมอ
พื้นบา้นพื้นที่ต่างจงัหวดั (จาํนวน 
50 คน) 
7.สรุปและประเมินผลโครงการ 

550,000 - อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 
- พื้นที่ทศันศึกษา 
ดูงานต่างจงัหวดั 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานแผนงาน
สาธารณสุข 

            

  



 

-83- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดาํเนินการ 

หน่วย 
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการเฝ้า

ระวงัและ
ควบคุมโรค 

1.เขียนโครงการ/ขออนุมตัิ
โครงการ 
2.ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
3.จดัซื้อ/จดัจา้งวสัดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ/เครื่องใช ้และค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใชใ้นโครงการ 
4.ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
5.จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การ
ดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง/
คดัเลือกบุคคลตวัอยา่งในการดูแล
สุขภาพ 
6.จดักิจกรรมใหค้วามรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่ป้องกนัได ้
7.จดัอบรมทีมเฝ้าระวงัโรคเร่งด่วน 
(SRRT) 
8.สรุปและประเมินผลโครงการ 

150,000 
(งบกองทุน 
หลกัประกนั 
สุขภาพ 
เทศบาล 
นครตรัง) 

- ชุมชนในพื้นที่
รับผดิชอบของ
ศนูยบ์ริการ 
สาธารณสุข 
1,2 และ 3 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
-งานศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 1,2  
และ 3 
 

            

  



 

-84- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.2 แนวทางการพฒันา พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานทีม่ีความสะอาด ความปลอดโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรม 

การสุขาภิบาล 
1.เขียนโครงการ/ขออนุมตัิ 
2.ขออนุมตัิจดัซื้อจดัจา้ง 
3.อบรมใหค้วามรู้แก่
ผูป้ระกอบการดา้นอาหาร ในเขต
เทศบาลนครตรัง จาํนวน 100 คน 
ประกอบดว้ยผูจ้าํหน่ายสินคา้ใน
ที่หรือทางสาธารณะ,ผูจ้าํหน่าย
สินคา้และอาหารในตลาดสด 
ปละผูป้ระกอบการร้านอาหาร  
ผูส้ัมผสัอาหาร 
4.จดัทศันศึกษาดูงานตลาดสด 
น่าซื้อ สถานที่จาํหน่ายอาหารที่
ไดม้าตรฐานของกรมอนามยั ฯลฯ 
จาํนวน 50 คน 
5.สรุปผล/ประเมินผล/รายงาน 
 

200,000 -อาคาร
อเนกประสงคช์ั้น 
1 สาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 
-สถานที่ที่มีตลาด
สดน่าซื้อ สถานที่
จาํหน่ายอาหารที่
ไดม้าตรฐานของ
กรมอนามยั 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานสุขาภิบาล 

            

 



 

-85- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.2 แนวทางการพฒันา พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานทีม่ีความสะอาด ความปลอดโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการอุดหนุน

การพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล 
นครตรัง 

1.ประสานงานกบั อสม.ทุก
ชุมชน เพื่อชี้แจงการดาํเนินงาน 
2.ชุมชนจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง
และเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.ดาํเนินการกิจกรรมตาม
โครงการเมื่อไดร้ับการจดัสรร
เงินงบประมาณเงินอุดหนุน
สาํหรับการพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนละ 
10,000 บาท 
4.สรุปโครงการ/กิจกรรมของแต่
ละชุมชน 
 

270,000 27 ชุมชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานศนูยบ์ริการ
สาธารณสุข 1,2 
และ3 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.2 แนวทางการพฒันา พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานทีม่ีความสะอาด ความปลอดโรค 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการมหกรรม

อาหารดีศรีตรังบาน 
(ครั้งที่ 11) 

1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.ประสานงานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
แต่งตั้งคณะทาํงาน 
3.จดัซื้อ/จดัจา้งค่าวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใชใ้น
การจดักิจกรรม 
4.จดัประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ  
ดาํเนินงาน 
5.จดัมหกรรมอาหารดี 
ศรีตรังบาน 
6.สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

300,000 บริเวณอนุสาวรีย์
พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานสุขาภิบาล 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุง

หนองนํ้าสาธารณะ
ขา้งบา้นพกัปลดั
จงัหวดั 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

14,163,000 ถนนนํ้าผดุ สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-88- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการก่อสร้าง

พนงักนัดินคลอง
นํ้าเจด็ บริเวณ 
ถนนวิเศษกลุ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

2,490,000 คลองนํ้าเจ็ด 
ถนนวิเศษกลุ 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสร้าง

จิตสาํนึกดา้น
สิ่งแวดลอ้ม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1.เขียนโครงการ/ขออนุมตัิ 
2.จดัอบรมเพื่อสร้างจิตสาํนึก
ดา้นสิ่งแวดลอ้มและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.จดัทศันศึกษาดูงานแก่กลุ่ม
คนรักษค์ลองนํ้าเจด็ และ
ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 50 คน 
4.สรุปประเมินผล/รายงาน 
 
 

300,000 - อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 
- พื้นที่ทศันศึกษา
ดูงานต่างจงัหวดั 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการลดเมือง

ร้อนดว้ยมือเรา 
1.ขออนุมตัิโครงการ 
2.จดักิจกรรมผา้ป่าขยะ เนื่องใน
วนัสิ่งแวดลอ้ม (4 ธนัวาคม 
2554) 
3.จดักิจกรรมร่วมอนุรักษค์ลอง
นํ้าเจด็ เนื่องในวนัสิ่งแวดลอ้ม
โลก (5 มิถุนายน 2555) 
4.สาธิตการทาํแก๊สชีวภาพเพื่อ
การเรียนรู้ 
5.จดัรณรงคก์ิจกรรมลดโลก
ร้อน ภายในเขตเทศบาล 
6.จดัทาํปุ๋ยหมกั-นํ้าหมกัชีวภาพ 
7.ติดตามประเมินผล/รายงาน 
 

200,000 - โรงงานคดัแยก 
ขยะทุ่งแจง้ 
- อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 
- ชุมชน 27 ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

            

 

  



 

-91- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการจดั

นิทรรศการและ
ผลิตสื่อเผยแพร่
ดา้นสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 

1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.จดัทาํสื่อความรู้ดา้นสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้มในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผน่พบั คู่มือ โปสเตอร์ ไวนิล 
(พร้อมแท่นแขวน) ป้ายผา้ 
นิทรรศการ ฯลฯ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้
ดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
   จดัทาํสื่อครั้งที่ 1 
   จดัทาํสื่อครั้งที่ 2 
3.เผยแพร่สื่อ 
4.สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

100,000 - พื้นที่ใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานแผนงาน 
สาธารณสุข 

            

  



 

-92- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการหนา้บา้น

สะอาด 
1.เขียน/ขออนุมตัิโครงการ 
2.จดัทาํสื่อประชาสัมพนัธ์หรือของ
ที่ระลึก เพื่อใชใ้นการ
ประชาสัมพนัธ์ และจูงใจสมาชิก
ชุมชน 27 ชุมชน,กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
แกนนาํชุมชนต่างๆ ของเทศบาล
นครตรัง ร่วมกิจกรรมเพื่อดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณหนา้บา้น
และถนน 
3.จดัซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ สาํหรับการ
ดาํเนินโครงการ เช่น ถุงขยะ ถงัขยะ 
4.เผยแพร่สื่อ 
5.สรุปและประเมินผลโครงการ 

400,000 -พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
- งานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

            

 

  



 

-93- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการพฒันาการ

ท่องเที่ยวอยา่ง
ย ัง่ยนื (ตาม
แผนปฏิบตัิการ 21) 

1.สรุปผลการดาํเนินงาน
ที่ผา่นมา 
2. ขออนุมตัิโครงการ 
3. จดัการประชุมและ
กิจกรรมเพื่อผลกัดนัการ
ปฏิบตัิตามนโยบายและ
แผนแม่บทฯ 
4. อบรมใหค้วามรู้การ
จดัการเพื่อการพฒันาการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
5. ประเมินผล 
 

20,000 -อาคารอเนก 
ประสงคเ์ทศบาลฯ 
-สถานที่ต่างๆใน
จงัหวดัตรัง 
- สถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นแบบอยา่งที่ดี
และไม่ดีในประเทศ
ไทย 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

            

 



 

-94- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการ

ประชาสัมพนัธ์ 
และส่งเสริม
สนบัสนุนการ
ท่องเที่ยว 

1.จดักิจกรรมมคัคุเทศกน์อ้ย 
1.1 สรุปผลโครงการปีที่แลว้ 
1.2 ขออนุมตัิโครงการ 
1.3 รับสมคัร เยาวชน  
อาย ุ10-15 ปี จาํนวน 100 คน 
1.4 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ประวตัิเมืองตรังการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครตรังและ
พื้นที่ใกลเ้คียง ฝึกภาษาองักฤษ
และทศันศึกษาแหล่งท่องเที่ยว 
1.5 ประเมินผล 
 

1,000,000 -อาคารอเนก 
ประสงคเ์ทศบาลฯ 
- สถานที่ต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 
นครตรัง 
และสถานที่ 
ท่องเที่ยวสาํคญั 
ในจงัหวดัตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

            

  



 

-95- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2. กิจกรรมคดัเลือกยวุทูตตรัง 

2.1 ขออนุมตัิโครงการ 
2.2 รับสมคัร และคดัเลือก 
     เยาวชน อาย ุ10-15 ปี    
     จาํนวน 1 รุ่น  20 คน   
2.3 อบรมและเดินทางไป 
     เผยแพร่การท่องเที่ยว 
     แลกเปลี่ยนวฒันธรรมใน 
     ต่างประเทศ 
2.4 ประเมินผล 
3. การแข่งขนัรถบงัคบัวทิย ุ
   ระดบัสากล 
3.1 สรุปผลกิจกรรมปีที่ผา่นมา 
3.2 ขออนุมตัิโครงการ 
3.3 จดักิจกรรมการแข่งขนั 
     รถบงัคบัระดบัสากล 
3.4 ประเมินผล 

 - อาคาร
อเนกประสงค ์
  เทศบาลฯ 
- ประเทศจีน 
 
 
 
 
 
 
- สนามแข่งขนัรถ
บงัคบัวทิยเุทศบาล
นครตรัง  สนาม
กีฬาทุ่งแจง้ 

             



 

-96- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4. จดัทาํสื่อแผนที่,แผน่พบั,โปสเตอร์, 

ใบปลิว,คตัเอาท,์วดิิทศัน์,หนงัสือและ 
เอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวและ
กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเที่ยว 
4.1 ขออนุมตัิโครงการ 
4.2 ผลิตสื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเช่น 
โปสเตอร์ แผน่พบั เอกสาร รูปเล่ม คตั
เอาท ์วดิิทศัน์  CD  VCD  DVD รายการ
โทรทศัน์  
วทิย ุฯลฯ 
4.3 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว  
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  เอกลกัษณ์
ทอ้งถิ่นและผลิตภณัฑช์ุมชน 
 

 - สถานที่ท่องเที่ยว
สาํคญัในเขต
เทศบาลนครตรัง
และพื้นที่ใกลเ้คียง 

             

 



 

 

 

 

  



 

-97- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมให้มีการใช้ทีด่ินอย่างถูกต้องตามศักยภาพทีม่ีอยู่ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการซื้อที่ดิน

บริเวณซอยหลงั
สาํนกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 
จงัหวดัตรัง 

1) สาํรวจ
รายละเอียด
เบื้องตน้/บนัทึกขอ
อนุมตัิซื้อ 
2) แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ /จดัทาํ
รายละเอียด 
3) ดาํเนินการทาง
พสัดุ (คลงั) 
4) เบิกจ่ายเงิน 
 

500,000 ซอยหลงัสาํนกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มจงัหวดัตรัง 

สาํนกัการ
ช่าง 
- งานไฟฟ้า
ถนน 

            

  



 

-98- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนน 
ทุ่งควน เชื่อมต่อ
ถนนรักษจ์นัทน์ 
ซอย 3  
(ซอยวโินทยั) 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

2,515,000 ซอยวโินทยั สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-99- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการ

ปรับปรุง
การจราจรถนน
บา้นโพธิ์ จาก
สามแยกร้าน 
โกชอ้ยถึงสุดเขต
เทศบาล 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

800,000 ถนนบา้นโพธิ์ สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-100- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้าง

รางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ถนนกนัตงั  
บริเวณถนนพาด
ทางรถไฟ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

227,000 ถนนกนัตงั สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-101- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. ซอย 5 
หนองยวน 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

1,534,000 ซอย 5  
หนองยวน 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-102- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการก่อสร้าง

ทางเทา้ถนนอุดม
ลาภ เริ่มจากสาม
แยกถนนอุดมลาภ
เชื่อมถนนควนคีรี 
ถึงสวนสาธารณะ
ทบัเที่ยง 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

2,220,000 ถนนอุดมลาภ สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-103- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. 
บริเวณสามแยก
โรงพยาบาล 
วฒันแพทย ์

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

1,870,000 สามแยกโรงพยาบาล
วฒันแพทย ์

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-104- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการปรับปรุง

ทางเทา้พร้อมบ่อ
พกัถนนเพลิน
พิทกัษ ์ซอย 8  
(ซอยตน้จาํปี)  
เริ่มจากถนนเพลิน
พิทกัษถ์ึงถนน 
ทุ่งควน 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

4,548,000 ซอยตน้จาํปี สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-105- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการก่อสร้าง

ถนนและท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนน
พระงาม ขา้ง
บา้นเลขที่ 5/1  
ถึงบา้นเลขที่ 28 
เชื่อมต่อของเดิม 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

2,517,000 ถนนพระงาม สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-106- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการก่อสร้าง

ถนน และราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล.
ถนนบา้นโพธิ์ ซอย
แยกขา้งบา้นเลขที่ 
2/3 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

767,000 ถนนบา้นโพธิ์ สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-107- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการปรับปรุง

ระบบป้องกนัไฟฟ้า
ลดัวงจรภายใน
อาคารสาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 
 

657,000 อาคารสาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 

            

 

  



 

-108- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงตํ่าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

1) ประสานการไฟฟ้าฯ
สาํรวจ ประมาณราคาและ
ดาํเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
2) การไฟฟ้าฯ แจง้
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ 
3) เบิกจ่ายเงิน 

370,000 (1) บริเวณถนน
ราษฎร์อุทิศ 3 ซอย
ขา้งชุมชนหลงัควน
หาญ 
(2) ถนนเพลินพิทกัษ ์
ซอย 16 (นกัร้อง) 
(3) บริเวณแยกจาก
ซอย 13 วเิศษกลุ 
(4) ถนนควนขนั 
(โคกยงู)  จาก
บา้นเลขที่ 46/12 
(5) ระหวา่งซอย 7 
กนัตงั กบัซอยหลงั
โรงเรียนวดัควนวเิศษ 

สาํนกัการช่าง 
-งานสถานที่ 

            

 

  



 

-109- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการติดตั้ง

ระบบสัญญาณไฟ
จราจรภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

3,500,000 -บริเวณทางแยกโคง้
เวทิน 
-บริเวณทางแยกถนน
พาดรถไฟถนนกนัตงั 

สาํนกัการช่าง 
-งานสถานที่ 

            

 

  



 

-110- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ขา้ง
บา้นเลขที่ 7/7 ถึง
บา้นเลขที่ 7/30 
ถนนเพลินพิทกัษ ์
ซอย 8 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

342,000 ถนนเพลินพิทกัษ ์
ซอย 8 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

 

  



 

-111- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนน
ไทรงาม ซอยขา้ง
ร้านสิริบรรณ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

6,650,000 ถนนไทรงาม สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-112- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.ถนนขา้ง
วดันิโครธารามต่อ
จากของเดิมหนา้
บา้นเลขที่ 21/48  
ถึงท่อบลอ็ก 
คลองหว้ยยาง 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

3,964,000 ขา้งวดันิโคร
ธาราม 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-113- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. แยกจาก
ซอย 13 รัษฎา ขา้ง
บา้นเลขที่ 
105/50 ไปทางทิศ
ใตจ้ดคลองนํ้าเจ็ด 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

1,169,000 แยกซอย 13 
รัษฎา 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-114- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนน
รักษจ์นัทน์ ซอย 7
จากถนนรักษ์
จนัทน์ ซอย7 ถึง
ถนนรักษจ์นัทน์ 
ซอย 3 (ผา่นตึกแถว
นกจอก) 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

2,943,000 ซอย 3-ซอย 7 
รักษจ์นัทน์ 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-115- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนวดัคลองนํ้า
เจด็ (บางรัก-ควน
ขนั) ขา้งบา้นเลขที่ 
2/5 ไปทางทิศเหนือ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

678,000 แยกถนนวดัคลอง
นํ้าเจด็ 

สาํนกัการช่าง 
-งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-116- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.3 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบการจัดการจราจร 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ

จดัการจราจร 
กจิกรรมที่ 1 การตเีส้นจราจร 
1.บนัทึกจากสาํนกัการช่างแจง้
ความประสงคเ์รื่องการตีเส้น
จราจรถนนสายต่างๆในเขต
เทศบาลนครตรัง 
2.ขออนุมตัิจดัซื้อจดัจา้ง 
3.ดาํเนินการตีเส้นจราจร 
4.ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายเงิน 
กจิกรรมที่ 2 ระบบสัญญาณไฟ  
1.บนัทึกจากสาํนกัการช่าง  
  แจง้เรื่องระบบสัญญาณ   
  ไฟจราจรขดัขอ้ง(แจง้เมื่อ   
  ระบบไฟจราจรเสีย) 
2.ขออนุมตัิจดัซื้อจดัจา้ง 
3.ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายเงิน 

1,000,000 ในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานธุรการ 
 

            

  



 

-117- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.3 แนวทางการพฒันา พฒันาระบบการจัดการจราจร 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กจิกรรมที่ 3 

เครื่องหมายจราจร 
1.บนัทึกจากสาํนกัการช่าง 
แจง้ความประสงคเ์รื่อง ซื้อ
เครื่องหมายจราจร 
2. ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง 
3. ส่งมอบงาน/เบิกจ่าย  
 
 
 
 

               

 



 

 

 

 

  



 

-118- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดังาน 

วนัเทศบาล 
1 สรุปผลโครงการปีที่แลว้ 
2 ประชุมเตรียมการจดังาน 
3 ขออนุมตัิโครงการ 
4 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง 
5 ดาํเนินการตามโครงการอาทิ  
อ่านสาส์นวนัเทศบาล พิธีสงฆ ์ 
การบริจาคโลหิต  พฒันา
สาํนกังาน ฯลฯ 
6 ประเมินผล 
 

100,000 - สาํนกังาน
เทศบาล 
นครตรังและ
พื้นที่ใกลเ้คียง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานธุรการ  

            

 

  



 

-119- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจดัการ

เลือกตั้งสมาชิก- 
สภาทอ้งถิ่นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

1. เตรียมการการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
2. ดาํเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
3. สรุปผลโครงการ 
 
 
 

4,500,000 - สาํนกังานเทศบาล
นครตรังและพื้นที่
ใกลเ้คียง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานธุรการ  
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจดัทาํ

แผนพฒันาเทศบาล
นครตรัง 

1. เสนอโครงการและเตรียม
ความพร้อมในการจดัทาํ
โครงการ 
2. ดาํเนินการประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนพฒันาสามปี 
3. สรุปขอ้มูลประเดน็ปัญหา
ความตอ้งการเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี 
4. ประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างแผนพฒันา
สามปี 
5. จดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี 
6.สรุปประเมินผลโครงการ 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการจดัเกบ็

ขอ้มูลความคิดเห็น
ของประชาชนต่อ
การดาํเนินงานของ
เทศบาล 

1. กาํหนดกรอบแนวทางในการ
ดาํเนินการ 
2. เสนอขออนุมตัิโครงการ 
3. ดาํเนินการโครงการจดัเกบ็
ขอ้มูลความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานของ
เทศบาล 
4. สรุปรายงานผล 
 
 
 
 
 

50,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 

            

  



 

-122- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการยวุนกั-

ประชาสัมพนัธ์ 
จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเป็นนกั
ประชาสัมพนัธ์แก่เยาวชนในเขต
เทศบาลและทศันศึกษาดูงาน ณ 
สถานีวทิยโุทรทศัน์ จาํนวน 1 รุ่น 
จาํนวน 50 คน ระยะเวลาการอบรม
จาํนวน 3 วนั 
ดาํเนินการดงันี้ 
1. ขออนุมตัิโครงการ 
2. รับสมคัรนกัเรียนในสังกดั
เทศบาลและเยาวชนที่สนใจ 
3. ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
4. ประเมินผล 
 

70,000 เทศบาล 
นครตรังและ
สถานีวทิย/ุ
โทรทศัน์ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วชิาการ 

            

  



 

-123- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการจดัทาํ

รายงานประจาํปี 
จดัพิมพร์ายงานผลการ
ดาํเนินงาน รอบระยะเวลา 
1 ปี จาํนวน 500 เล่ม 
ดาํเนินการดงันี้ 
1. กาํหนดกรอบแนวทางใน
การนาํเสนอเนื้อหาขอ้มูล 
2. ขออนุมตัิโครงการ 
3. ดาํเนินการจดัทาํโครงการ 
4. แจกจ่าย / เผยแพร่ / จดัส่ง 
5. สรุปประเมินผล 
 
 

250,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

            

  



 

-124- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการจดัทาํ

เอกสารเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลนครตรัง 
"นางฟ้าสาร" 

จดัพิมพว์ารสารรายสองเดือน  
ปีละ 6 ฉบบั ครั้งละ 5,000 
ฉบบั รวมจาํนวน 30,000 ฉบบั 
ดาํเนินการดงันี้ 
1. ขออนุมตัิโครงการ/กาํหนด
รายละเอียดขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน 
2. ดาํเนินการทางพสัดุ 
3. รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร
เทศบาลตรวจการจดัวาง
รูปแบบและส่งพิมพ ์
4. เผยแพร่/แจกจ่าย  
(ปีละ 6 ครั้ง) 
5. สรุปผลการดาํเนินงาน 

700,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

            

  



 

-125- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการ

สื่อมวลชนสัมพนัธ์ 
1. ขออนุมตัิโครงการ 
2. จดักิจกรรมสื่อมวลชนสัมพนัธ์ 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวา่งผูบ้ริหารเทศบาลและ
สื่อมวลชน การชี้แจงขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่สื่อมวลชน  
3. การทศันศึกษาดูงานการ
ประชาสัมพนัธ์และการ
ดาํเนินการดา้นสื่อมวลชน 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
 
 

200,000 เทศบาลนคร
ตรังและ
สถานที่

สาํหรับการ 
ทศันศึกษา 
ดูงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่
วชิาการ 

            

  



 

-126- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการจดัตั้ง 

และเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
ตรัง 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่น
มาเพื่อประกอบการเสนอ
โครงการ 
2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้ง 
3. ดาํเนินการและรายงานผล
การเลือกตั้ง 
4. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
5. รายงานผล 
 

20,000 ชุมชนในเขต 
เทศบาลนครตรัง 
ที่มีคณะกรรมการ

ครบวาระ 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 

  



 

-127- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการแผน

แม่บทชุมชน
พึ่งตนเอง 

1. รวบรวมแผนแม่บทชุมชนที่
ผา่นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาจดัทาํแผนพฒันา
เทศบาล 
2. ประเมินผลโครงการ 
3. จดัซื้อจดัจา้ง 
4. ดาํเนินการตามโครงการ 
- ตรวจขอ้มูล ปรับปรุงขอ้มูล 
- เวทีประชาคมรับรองขอ้มูล 
5. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
6. รายงานผล 
 

80,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันาชุมชน 

            

  



 

-128- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการสภาเดก็

และเยาวชน
เทศบาลนครตรัง 

(1) โครงการจัดกจิกรรมสภา
เดก็และเยาวชน 
1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
2 เสนอโครงการ 
3 ประชาสัมพนัธ์ / รับสมคัร 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 จดัซื้อ / จา้ง 
6 ดาํเนินงานตามโครงการ 
7 สรุป/รายงาน ผลการ
ดาํเนินงาน 
 
 

500,000 - สวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
นครตรัง 
- สนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง 
- สนามกีฬาทุ่ง
แจง้ 
- สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลนคร
ตรัง 
- อาคาร
อเนกประสงค ์
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

 

  



 

-129- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (2) โครงการจัดกจิกรรมเนื่อง

ในวนัเยาวชนแห่งชาติ 
1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
2 เสนอโครงการ 
3 ประชาสัมพนัธ์ / รับสมคัร 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 จดัซื้อ / จา้ง 
6 ดาํเนินงานตามโครงการ 
7 สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินงาน 
 

 - สวนสาธารณะ
ในเขตเทศบาล
นครตรัง 
- อาคาร
อเนกประสงค ์
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และเยาวชน 
 

            

  



 

-130- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.2 แนวทางการพฒันา รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการใหบ้ริการ

มอบป้ายเลขที่บา้น
เพื่อเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 
พรรษา 

1.สรุปผลการดาํเนินงานที่ 
ผา่นมา 
2.ประชุมเตรียมการจดั 
โครงการ 
    - สาํรวจชุมชน 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ขออนุมตัิโครงการ 
4. ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้งทาํ 
   ป้ายเลขที่บา้น 
5.ดาํเนินการตามโครงการ 
  - แจง้เจา้บา้น 
  - มอบป้ายเลขที่บา้น 
6.ประเมินผล 
 

280,000 -ชุมชนคลองนํ้าเจด็ 
-ชุมชนตน้สมอ 
-ชุมชนทา้ยพรุ 
-ชุมชนหลงัสนาม
กีฬา 
-ชุมชนโป๊ะเซง้ 
-ชุมชนสวนจนัทน์-
วดันิโครธ 
-ชุมชนวดักฎุยาราม 

- งานทะเบียน
ราษฎรและ
บตัร 
- สาํนกั
ปลดัเทศบาล 

            



 

-131- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.2 แนวทางการพฒันา รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการ

จดัระบบสร้าง
ระเบียบนคร
ตรังร่วมพลงั
ดว้ยมือเรา 

1.เสนอขออนุมตัิโครงการ 

2.จดัซื้อ/จดัจา้งทาํสื่อประชาสัมพนัธ์ 
3.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4.จดัอบรมผูป้ระกอบการคา้ในที่
หรือทางสาธารณะ 

5.ศึกษาดูงาน การจดัความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พื้นที่ต่างจงัหวดั 

-ดา้นการจาํหน่ายสินคา้ในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

-การจดัการความเป็นระเบียบการ
จอดรถยนต/์จกัรยานยนต/์การตั้งวาง
สิ่งของบนทางเทา้และถนน
สาธารณะ 

6.สรุปผลการดาํเนินงาน 

250,000 - อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลนครตรัง 
- พื้นที่ในเขต
เทศบาลนครตรัง 
- พื้นที่ต่างจงัหวดั
ที่มีการพฒันา
และมีมาตรการ
ในการจดัความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บา้นเมืองอยา่ง
เป็นระบบ 

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
- งานรักษา
ความสะอาด 

            

 



 

 

 

 

  



 

-132- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอนุรักษ์

สืบสานส่งเสริม
เอกลกัษณ์จารีต
ประเพณีทอ้งถิ่น 

1.จดังานประเพณีถือศีลกินผกั 
  1.1 สรุปผลการดาํเนินการปีที่
แลว้ 
  1.2 ประชุมเตรียมการจดังาน 
  1.3 ขออนุมตัิโครงการ 
  1.4 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
  1.5 ดาํเนินการตามโครงการ 
อาทิ พิธีทางศาสนาจีน  กิจกรรม
เวยีนธูปเวยีนเทียน ,สวดมนต ์, 
ประกวดธิดาเจา้แม่กวนอิม การ
แสดง แสง สี เสียงฯลฯ 
1.6 ประเมินผล 
 

1,600,000 -หนา้สาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 
-ถนนพระรามหก 
-ศาลเจา้ในจงัหวดั
ตรัง 
-ตกแต่งสถานที่
ประดบัประดาใน
เขตเมือง 
 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

            

  



 

-133- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2.จดัเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 

  2.1 สรุปผลการดาํเนินการปีที่แลว้ 
  2.2 ประชุมเตรียมการจดังาน 
  2.3 ขออนุมตัิโครงการ 
  2.4 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
  2.5 ดาํเนินการตามโครงการ อาทิ  
การประกวดเยาวชน  การแสดง , รําวง
โบราณ, ออกร้านจาํหน่ายอาหารและ
ผลิตภณัฑช์ุมชน  ขบวนกลองยาว
ชุมชน ,  โชวต์วัดารานกัแสดงนกัร้อง
ฯลฯ 
  2.6 ประเมินผล 
 

 - หนา้สาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 
- สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง 

             

  



 

-134- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3.จดังานเทศกาลวนัตรุษจีน 

  3.1 สรุปผลการดาํเนินการ 
ปีที่แลว้ 
  3.2 ประชุมเตรียมการจดังาน 
  3.3 ขออนุมตัิโครงการ 
  3.4 ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้ง 
  3.5 ดาํเนินการตามโครงการ
อาทิ การแสดง แสง สี  เสียง ,
การประกวดหนูนอ้ยอัง่เปา,การ
ประกวดไชน่าเกิร์ล,มงักร,
สิงโต,การโชวต์วัดารานกัแสดง 
นกัร้อง พิธีทางศาสนาจีน รําวง 
โบราณ 
  3.6 ประเมินผล 

 -หนา้สาํนกังานเทศบาล
นครตรัง 
-ถนนราชดาํเนิน 
-ตกแต่งสถานที่ประดบั
ประดาในเขตเมือง 
 

             

  



 

-135- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการส่งเสริม

ดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์อนุรักษ์
มรดกวฒันธรรม
ไทย 

1. กิจกรรมที่ 1 การเรียนวชิา
ดนตรีไทย 
1.1 เสนอโครงการ 
1.2 จดัฝึกอบรมการเรียนการ
สอนวชิาดนตรีไทย 
1.3 ประเมินผล 
2. กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม
บรรเลงดนตรีไทย (ฝึกปฏิบตัิ) 
2.1 เสนอโครงการ 
2.2 เตรียมการและประสานงาน 
2.3 ดาํเนินงานตามโครงการ
พร้อมขออนุมตัิเบิกจ่าย 
2.4 ประเมินผล 
 

1,400,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

  



 

-136- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3. กิจกรรมที่ 3 ประกวดบรรเลงดนตรีไทย

ชิงถว้ยพระราชทานฯ 
3.1 เสนอโครงการ 
3.2 ประสานงาน เตรียมการประชุม
คณะทาํงาน 
3.3 ขออนุมตัิและดาํเนินการตามโครงการ 
3.4 ประเมินผล 
4. กิจกรรมที่ 4 อบรมและทศันศึกษาดูงาน
ดา้นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 
4.1 เสนอโครงการ 
4.2 เตรียมการและประสานงาน 
4.3 ดาํเนินงานตามโครงการและขออนุมตัิ
เบิกจ่าย 
4.4 ประเมินผล 

               

  



 

-137- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปั่น

จกัรยานสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรม
และภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

1. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ 
- จดัซื้อ จดัจา้ง 
- จดักิจกรรม 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
2. รายงานผล 
 

200,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 

  



 

-138- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการจดังาน

ประเพณี 
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมประเพณี และ
วฒันธรรม ของไทยใหด้าํรง
สืบไป   
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4. ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7. ดาํเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปผลการดาํเนินงาน/รายงาน
ผล 

300,000 ท่านํ้าวดั 
ประสิทธิชยั 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

            

  



 

-139- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการจดั

กิจกรรมฉลอง 
วนัเดก็แห่งชาติ 

 - จดักิจกรรมฉลองเนื่องในวนัเดก็
แห่งชาติ  เช่นการประกวด การสาธิต การ
แสดงโชว ์การแจกของขวญั การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การบาํเพญ็
ประโยชน์ ฯลฯ  
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1 ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2 เสนอโครงการ 
3 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
4 ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5 ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6 จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7 ดาํเนินงานตามโครงการ 
8 สรุปผลการดาํเนินงาน/รายงานผล 

650,000 สนามกีฬา
กลาง
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกั
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และ
เยาวชน 

            

  



 

-140- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการจดังาน

ประเพณีลากพระ 
- จดัพิธีตกับาตรเทโว
โรหณะ 
- จดัพิธีสมโภชเรือพระ 
- การประกวดเรือพระ 
- การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น 
- การแสดงบนเวทีของเดก็ 
เยาวชนและประชาชน
ฯลฯ 
 

250,000 - บริเวณสาํนกังาน
เทศบาลนครตรัง 
-สนามกีฬาเทศบาล
นครตรัง(ทุ่งแจง้) 
 

สาํนกั
การศึกษา 
- งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

            

 

  



 

-141- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต ์
-จดัพิธีทาํบุญตกับาตร 
-จดัพิธีสงนํ้าพระ 
-จดัพิธีรดนํ้าขอพร
ผูสู้งอาย ุ
-จดัการประกวดเทพี 
-จดัขบวนแห่สงกรานต ์
-การแสดงมหรสพ 
-ฯลฯ 
 
 

200,000 - สวนสาธารณะ 
วดักะพงัสุรินทร์ 
- รอบตลาด 
เทศบาลนครตรัง  
 -บริเวณสาํนกั 
 เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานส่งเสริม
ประเพณีฯ 

            

 

  



 

-142- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการจดังาน

ประเพณีชกัพระวดั
ควนขนั 

 - ประชุมร่วมกบักรรมการ
ชุมชนควนขนั เพื่อเสนอ
แผนงาน 
- เสนอโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ 
- ขออนุมตัิจดัซื้อ/จา้งวสัดุ
โครงการและยมืเงิน 
- ดาํเนินการแข่งขนั 
- สรุปผลโครงการ 
 

150,000 วดัควนขนั สาํนกัการศึกษา 
-งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดั

กิจกรรมส่งเสริม
การศาสนา 

 - การอ่านคาํถวายพระพรชยัมงคล
แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยุห่วั 
- การทาํวตัรเยน็ 
- การแสดงพระธรรมเทศนา 
- การเจริญจิตภาวนา 
- การแผเ่มตตาและกรวดนํ้า 
- จดักิจกรรมทางศาสนาอิสลาม 
- เยีย่มศาสนิกชน 
- จดัทาํปฏิทินเดือนรอมฎอน 
-ฯลฯ 
 

150,000 มสัยติ สาํนกั
การศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจดั

กิจกรรมเนื่องใน
วนัสาํคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

(1) วนัมาฆบูชา 
- จดัการประกวดการร้องเพลงธรรม 

- จดัการแข่งขนัตอบปัญหาธรรมะ 
- จดัการระกวดบรรยายธรรมะ 

- จดัศาสนพิธี 

- การแสดงพระธรรมเทศนา 

-พิธีเวยีนเทียน  ฯลฯ 

(2) วนัวสิาขบูชา 
- จดัศาสนพิธี 

- การแสดงพระธรรมเทศนา 

- พิธีเวยีนเทียน 

- จดันิทรรศการพทุธประวตัิ 
 

100,000 วดัควนขนั 
 
 
 
 
 
 
วดัมชัฌิมภมูิ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (3) วนัเข้าพรรษา 

- จดัสมโภชเทียนพรรษา 

- จดัขบวนแห่เทียนพรรษา 

- จดัพิธีเวยีนเทียน 

- การแสดงมหรสพ 

ฯลฯ 
 

 - บริเวณ
สาํนกังาน
เทศบาลนคร
ตรัง 
- วดัต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล 
นครตรัง 
 
 
 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจดังาน

ทอดกฐินสามคัคี 
เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ
วฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ลาํดบัการดาํเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูล/ประชุมวางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
4. ออกคาํสั่งมอบหมายหนา้ที่ 
5. ประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ 
6. จดัซื้อ/จดัจา้ง 
7. ดาํเนินงานตามโครงการ 
8. สรุปผลการดาํเนินงาน/รายงาน
ผล 

50,000 วดัตนัตยา
ภิรม 

สาํนกั
การศึกษา 
- งานกิจกรรม
เดก็และ
เยาวชน 

            

  



 

-147- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการกิจกรรม

บรรพชาและ
อุปสมบทภาค 
ฤดูร้อน 

 - รับสมคัรเดก็ เยาวชนและ
ประชาชนเขา้ร่วมและ
อุปสมบท 
- จดัพิธีปลงผม 
- จดัพิธีสมโภชผา้ไตรจีวร 
- จดัการแสดงพระธรรมเทศนา 
สอนนาค 
- จดัขบวนแห่นาค 
- จดัพิธีบรรพชา  อุปสมบท 
- การอบรมฯ 
- พิธีลาสิกขาบท 
 

150,000 - วดัประสิทธิชยั 
- วดันิโครธาราม 

สาํนกั
การศึกษา 
- งานกิจการ
ศาสนา 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.1 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรม

สัมมนาเพิ่ม
ศกัยภาพบุคลากร 

แผนพฒันาพนกังานเทศบาล 
ประจาํปี 2555 
กจิกรรมที่ 1 
หลกัสูตรการพฒันาและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ธุรการ 
1. นาํเสนอโครงการ 
2. ประสานวทิยากร 
3. ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง  
4. ดาํเนินการอบรม 
5..เบิกจ่ายเงิน 
 
 

500,000 สาํนกังาน
เทศบาล 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานการ
เจา้หนา้ที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.1 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กจิกรรมที่ 2  

หลกัสูตรการจดัทาํระบบ
ควบคุมภายใน 
1. นาํเสนอโครงการ 
2. ประสานวทิยากร 
3. ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง  
4. ดาํเนินการอบรม 
5..เบิกจ่ายเงิน 
 
กจิกรรมที่ 3 
หลกัสูตรเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
1. นาํเสนอโครงการ 
2. ประสานวทิยากร 
3. ขออนุมตัิจดัซื้อ/จดัจา้ง  
4. ดาํเนินการอบรม 
5..เบิกจ่ายเงิน 

 สาํนกังาน 
เทศบาล 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
-ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
สาํนกัปลดัเทศบาล 
-งานการเจา้หนา้ที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.1 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการสนบัสนุน

ทุนการศึกษาแก่
บุคลากรระดบั
ปริญญาโทและ
ปริญญาตรี 

1. สรุปรายงานผลการศึกษา 
ของผูไ้ดร้ับทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. สรุปผลการเบิกค่าเล่าเรียนของผู ้
ไดร้ับทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโท 
กจิกรรมที่ 1 
ชาํระค่าลงทะเบียนใหก้บัสมาชิก
สภาเทศบาล ผูบ้ริหาร พนกังาน
เทศบาล/และพนกังานจา้ง (สาํหรับ
ผูไ้ดร้ับทุนการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี/โทของงบประมาณปีที่แลว้) 
 

1,284,000 สาํนกังาน
เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานการ
เจา้หนา้ที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.1 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กจิกรรมที่ 2 

การคดัเลือกบุคลากรเพื่อรับ
ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
1. นดัประชุมพิจารณาเรื่อง การ 
   กาํหนดหลกัเกณฑก์ารไดร้ับ 
   ทุนการศึกษา 
2. แจง้แนวทางและขอ้กาํหนด 
   ในการขอรับทุนใหก้บับุคลากร 
   ในสังกดัเทศบาลทราบ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกฯ 
4. ดาํเนินการคดัเลือก 
5. ประกาศผลการคดัเลือก 
6. ดาํเนินการทาํสัญญา 
7. ขออนุมตัิเบิกเงินค่าลงทะเบียน 
 

               

  



 

-152- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.1 แนวทางการพฒันา พฒันาศักยภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการประชุม

เครือข่ายป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1.สรุปผลการ
ดาํเนินงานที่ผา่นมา 
2.ขออนุมตัิโครงการ 
3.กาํหนดวนัประชุม 3 
เดือน/ครั้ง  ทาํหนงัสือ
เชิญสมาชิกเครือข่ายเขา้
ร่วมประชุม 
4.จดัประชุมสมาชิก
เครือข่าย 
5.ประเมินผล 
 
 

10,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค ์
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั 

            

 

  



 

-153- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัหา

เครื่องมือเครื่องใช ้
ในการปฏิบตัิงาน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(1) โต๊ะ 
(2) เกา้อี้พลาสติกและเกา้อี้
สาํหรับประชุม 
(3) ตูโ้ทรศพัทห์รือตูส้าขา
โทรศพัท ์
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(5) เครื่องสาํรอง
กระแสไฟฟ้า 
ดาํเนินการ ดงันี้ 
1.จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั 
2.ดาํเนินการจดัซื้อ 
3.ส่งมอบครุภณัฑ ์
4.ดาํเนินการเบิกจ่าย 
5.สรุป/รายงาน 

 
 

24,000 
46,400 

 
30,000 

 
20,000 

5,000 

เทศบาล 
นครตรัง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 
- งานบริการ
สาธารณสุข 3 
- งานกาํจดัขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 
- งานแผนงาน 
สาธารณสุข 
- งานบริการ
สาธารณสุขฯ 

            



 

-154- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  สํานักการช่าง 

จาํนวน 3 รายการ 
(1) รถยนตบ์รรทุกนํ้า 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์
สาํหรับงานออกแบบ 
Graphic  
ดาํเนินการ ดงันี้ 
(1) จดัทาํรายการส่งให ้
กองคลงั 
(2) ดาํเนินการจดัซื้อ 
(3) เบิกจ่ายเงิน 

 
 

4,500,000 
25,000 

150,000 

 สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถานที่ 
- งานสถาปัตยกรรม 

            

  



 

-155- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กองสวสัดิการสังคม 

จาํนวน 1 รายการ คือ 
เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 2 
เครื่อง 
ดาํเนินการ ดงันี้ 
(1) จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั 
(2) ดาํเนินการตามขั้นตอน
ทางพสัดุ 
(3) ส่งมอบครุภณัฑ ์
(4) ดาํเนินการเบิกจ่าย 
(5) รายงานผล 
 

 
 

75,000 

 กองสวสัดิการสงัคม 
- งานบริหารทัว่ไป 
 

            

  



 

-156- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  สํานักปลดัเทศบาล 

- ครุภณัฑส์าํนกังานจาํนวน 7 รายการ  
1. โต๊ะทาํงาน จาํนวน 1 ชุด 
2. โต๊ะประชุม จาํนวน 50 ตวั 
3. โต๊ะสนาม จาํนวน 3 ชุด 
4. เกา้อี้ จาํนวน 2 รายการ 
5. เครื่องโทรศพัท ์จาํนวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องปรับอากาศ จาํนวน  2 เครื่อง 
7. เครื่องดูดฝุ่ น จาํนวน  1 เครื่อง 
ดาํเนินการ ดงันี้ 
(1) จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั 
(2) ดาํเนินการตามขั้นตอนทางพสัดุ 
(3) ส่งมอบครุภณัฑ ์
(4) ดาํเนินการเบิกจ่าย 
(5) รายงานผล 

 
 

22,000 
100,000 

54,000 
156,000 

10,000 
74,300 
15,000 

เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานธุรการ 
 

            

  



 

-157- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 1 รายการคือ 

เครื่องกรองนํ้า 
- ครุภณัฑโ์รงงาน จาํนวน 1 รายการ คือ 
ถงัแรงดนัไดอะเฟรม 
- ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 4 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน  3  ชุด 
2. เครื่องพิมพ ์จาํนวน 1 เครื่อง 
3. สแกนเนอร์ จาํนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องสาํรองกระแสไฟฟ้า จาํนวน 3 
เครื่อง 
ดาํเนินการ ดงันี้ 
(1) จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั 
(2) ดาํเนินการตามขั้นตอนทางพสัดุ 
(3) ส่งมอบครุภณัฑ ์
(4) ดาํเนินการเบิกจ่าย 
(5) รายงานผล 

 
400,000 

 
57,000 

เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานธุรการ 
 

            

  



 

-158- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จาํนวน 6 รายการ คือ 

1. รถเทรลเลอร์ลากเรือ 
2. เครื่องขยายเสียง 
3.วทิยสุื่อสารระบบVHM/FM 
4. เครื่องช่วยหายใจชนิดอดัอากาศแบบ
สะพายหลงั 
5.ชุดกูภ้ยัป้องกนัสารเคมีระดบัA และ
ระดบั B อยา่งละ 2 ชุด 
6. ชุดดาํนํ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จาํนวน 
2 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
-ขออนุมตัิดาํเนินการ  พร้อมส่ง
รายละเอียด 

-ดาํเนินการจดัซื้อตามระเบียบพสัดุ 

-ตรวจรับและเบิกจ่าย 

 

 
95,000 
25,000 

120,000 
600,000 

 
212,000 

 
150,000 

เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

            

  



 

-159- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จาํนวน 1 รายการ คือ แผน่กระดานรอง

หลงัพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
-ขออนุมตัิดาํเนินการ  พร้อมส่ง
รายละเอียด 

-ดาํเนินการจดัซื้อตามระเบียบพสัดุ 

-ตรวจรับและเบิกจ่าย 
 

จาํนวน 1 รายการ คือ 
1. หนา้กากกนัควนัพิษ ชนิดเตม็หนา้
พร้อมไส้กรองคู่ 
ดาํเนินการดงันี้ 
-ขออนุมตัิดาํเนินการ  พร้อมส่ง
รายละเอียด 

-ดาํเนินการจดัซื้อตามระเบียบพสัดุ 

-ตรวจรับและเบิกจ่าย 

45,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
220,000 

เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

            

  



 

-160- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  จาํนวน 1 รายการ คือ หวัฉีดนํ้าดบัเพลิง

ดา้มปืน 
ดาํเนินการดงันี้ 
-ขออนุมตัิดาํเนินการ  พร้อมส่ง
รายละเอียด 

-ดาํเนินการจดัซื้อตามระเบียบพสัดุ 

-ตรวจรับและเบิกจ่าย 
 

 

88,000 เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  สํานักการศึกษา 

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน จาํนวน 14 รายการ 
1.1 โต๊ะ จาํนวน 30 ตวั 
1.2 โต๊ะอาหาร จาํนวน 5 ชุด 
1.3 ตูไ้มชุ้ดปิกนิก จาํนวน 2 ชุด 
1.4 โต๊ะเครื่องแป้ง จาํนวน 15 ชุด 
1.5 โต๊ะพร้อมเกา้อี้ จาํนวน 10 ชุด 
1.6 โต๊ะสนาม จาํนวน 10 ชุด 
1.7 โต๊ะทาํงาน จาํนวน 6 ชุด 
1.8 เกา้อี้ จาํนวน 70 ตวั 
1.9 ชุดรับแขก จาํนวน 1 ชุด 
1.10 ชั้นวางหนงัสือ จาํนวน 2 ชุด 
1.11 เครื่องโทรสาร จาํนวน 3 เครื่อง 
1.12 พดัลมเพดานแบบโคจร จาํนวน 36 
ตวัและพดัลมอุตสาหกรรม จาํนวน 2 ตวั 
1.13 เครื่องเขา้เล่ม จาํนวน 1 เครื่อง 
1.14 เครื่องปรับอากาศ จาํนวน 12 เครื่อง 

 
841,700 

 
โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

 
สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ดาํเนินการดงันี้ 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  2. ครุภัณฑ์การศึกษา จาํนวน 2 รายการ 

1. โต๊ะเกา้อี้นกัเรียน ระดบัประถมศึกษา
จาํนวน 100 ชุด 
2. โต๊ะเกา้อี้นกัเรียน ระดบัอนุบาล 
จาํนวน 5 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

117,500 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 3 รายการ 

1. เครื่องขยายเสียงช่วยสอน จาํนวน 37 
เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียงของ รร.ท. 4 จาํนวน 1ชุด 
3. เครื่องขยายเสียงของ รร.ท.5 จาํนวน 1 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัซื้อ
ครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิซื้อส่ง
พสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

253,800 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกั
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 1 

รายการ คือ กลอ้งถ่ายวดิีโอ จาํนวน 1 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

30,000 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จาํนวน 4 

รายการ คือ 
1. เครื่องตดัหญา้ จาํนวน 2 เครื่อง 
2. เครื่องทาํนํ้าเยน็ จาํนวน 3 ชุด 
3. ตูแ้ช่อาหาร จาํนวน 1 ตู ้
4. หมอ้หุงขา้ว จาํนวน 2 ใบ 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

171,000 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  6. ครุภัณฑ์กฬีา จาํนวน 3 รายการ คือ 

1. ชุดเสาวอลเลยบ์อล จาํนวน 1 ชุด 
2. โต๊ะเทเบิลเทนนิส จาํนวน 4 ชุด 
3. เครื่องออกกาํลงักาย จาํนวน 2 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
-พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

336,000 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  7. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

จาํนวน 3 รายการ คือ 
1.เครื่องดนตรี จาํนวน 1 ชุด 
2. เครื่องดนตรีวงลกูทุ่ง จาํนวน 1 ชุด 
3. เครื่องดนตรีไทย จาํนวน 1 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
- พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

456,000 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  8. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จาํนวน 5 รายการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 68 ชุด 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้งระบบเครือข่าย จาํนวน 33 ชุด 
3. เครื่องพิมพ ์จาํนวน 7 เครื่อง 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและหุ่นยนต ์
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จาํนวน 2 
เครื่อง 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัซื้อ
ครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิซื้อส่ง
พสัดุกองคลงั 
- พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 

2,550,000 สาํนกั
การศึกษา
และ 

โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกั
การศึกษา 
- งาน
โรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  9. ครุภัณฑ์อืน่ 

จาํนวน 1 รายการ 
1. ชุดสนามเดก็เล่น  จาํนวน 2 ชุด 
ดาํเนินการดงันี้ 
- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความประสงคใ์ห้
จดัซื้อครุภณัฑ ์
- งานโรงเรียนรวบรวมบนัทึกขออนุมตัิ
ซื้อส่งพสัดุกองคลงั 
- พสัดุดาํเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 
 

1,091,800 โรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการปรับปรุง

อาคารที่ทาํการ
ชุมชนท่ากลาง 

- ออกแบบและประมาณการ 
- ดาํเนินการก่อสร้างตาม
ขั้นตอนพสัดุ 
- รายงานผล 
 

1,840,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
-งานพฒันา
ชุมชน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการปรับปรุง

หอ้งดนตรีโรงเรียน 
เทศบาล 2  
(วดักะพงัสุรินทร์) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคป์รับปรุงหอ้งดนตรี 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขออนุมตัิ
ดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 
 

382,000 โรงเรียน 
เทศบาล 2 
(วดักะพงั
สุรินทร์) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการติดตั้ง

เหลก็ดดัหอ้งเรียน
นกัเรียนชั้นปฐมวยั
อาคารเรียน 1 ชั้น 2  
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บา้นนาตาล่วง) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคต์ิดตั้งเหลก็ดดั 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขอ
อนุมตัิดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 
 

98,000 โรงเรียน 
เทศบาล 3 
(บา้นนาตาล่วง) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการปรับปรุง

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัควนขนั) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคป์รับปรุงหอ้งคอมฯ 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขอ
อนุมตัิดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

270,000 โรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัควนขนั) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการต่อเติม 

มุงหลงัคาเวทีมวย
บริเวณโรงพล
ศึกษา 1 โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วดัตนัตยาภิรม) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคต์่อเติมหลงัคาเวทีมวย 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขออนุมตัิ
ดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

711,000 โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วดัตนัตยา
ภิรม) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการปรับปรุง

อาคารเรียน  2  เป็น 
อาคารเรียนชั้น
ปฐมวยั โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วดัมชัฌิมภมูิ) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคป์รับปรุงอาคารเรียน 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขออนุมตัิ
ดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการดาํเนินการ 
 

1,924,000 โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วดัมชัฌิมภมูิ) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ภายใน
อาคารเรียน 1, 2 
โรงเรียนเทศบาล 4  
(วดัมชัฌิมภมูิ) 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคข์ออนุมตัิซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขออนุมตัิ
ดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

391,000 โรงเรียน
เทศบาล 4 
(วดัมชัฌิมภมูิ) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการปรับปรุง

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เทศบาลนครตรัง 

- โรงเรียนบนัทึกแจง้ความ
ประสงคป์รับปรุงศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 
- สาํนกัการช่างประมาณการ 
- งานโรงเรียนบนัทึกขอ
อนุมตัิดาํเนินการ 
-ดาํเนินการตามขั้นตอนพสัดุ 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
-ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุป/รายงานผลการ
ดาํเนินการ 
 

2,898,000 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10 โครงการปรับปรุง

หอ้งทาํงาน 
งานทะเบียนราษฎร
และบตัร 

- แจง้สาํนกัการช่าง
ประมาณการ   
- จดัทาํบนัทึกส่งกอง
คลงัขออนุมตัิ 
- ดาํเนินการตาม
ขั้นตอนทางพสัดุ 
- ส่งมอบงานและ
ตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 

300,000 สาํนกัทะเบียน
ทอ้งถิ่นเทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
-งานทะเบียน
ราษฎรและบตัร 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการปรับปรุง

หอ้งนํ้าสาํนกังาน 
เทศบาลนครตรัง 

- แจง้สาํนกัการช่าง
ประมาณการ 
- จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั
ขออนุมตัิ 
- ดาํเนินการตามขั้นตอน
ทางพสัดุ 
- ส่งมอบงานและตรวจ
รับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 

3,600,000 สาํนกังานเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานธุรการ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงการปรับปรุง

ทาสีอาคาร
สาํนกังานเทศบาล 

- แจง้สาํนกัการช่าง
ประมาณการ 
- จดัทาํบนัทึกส่งกองคลงั
ขออนุมตัิ 
- ดาํเนินการตามขั้นตอน
ทางพสัดุ 
- ส่งมอบงานและตรวจ
รับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 

798,000 สาํนกังานเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
-งานธุรการ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้สถานทีป่ฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการปรับปรุง

ทาสีภายนอกอาคาร
สาํนกังานสถาน 
ธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง 

- การสาํรวจออกแบบ
และประมาณราคา 
- ดาํเนินการจดัซื้อ  
จดัจา้ง 
- ตรวจรับและเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 

335,000 สาํนกังาน 
สถานธนานุบาล
เทศบาลนครตรัง 

สถานธนานุบาล
เทศบาลนครตรัง 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.4 แนวทางการพฒันา ปรับปรุงและพฒันาการจัดเกบ็รายได้ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรางวลั

นํ้าใจมอบใหแ้ก่ 
ผูช้าํระภาษี 

บริการเครื่องดื่มและมอบของที่
ระลึกเป็นการตอบแทนนํ้าใจแก่ผู ้
ชาํระภาษีของเทศบาลภายใน
ระยะเวลาการเสียภาษีจาํนวน
ประมาณ 9,000 ราย ดาํเนินการ
ดงันี้ 
- เขียนโครงการ 
- จดัซื้อ/จดัจา้ง และเบิกจ่าย 
- ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ 
- มอบของที่ระลึก 
- สรุป/ประเมินผล 
 

350,000 เทศบาล
นครตรัง 

- กองคลงั 
- ฝ่ายพฒันารายได ้
- งานผลประโยชน์
และกิจการพานิชย ์
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.5 แนวทางการพฒันา พฒันาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการกาํหนด

ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแก่ขา้ราชการ
พนกังานและ
ลกูจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

1.สรุปผลโครงการของปีที่แลว้ 
2 เสนอขอรับการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตัิราชการประจาํปี 2554 
ไปยงั คณะ กทจ.ตรัง 
3. ปฏิบตัิงานจริงตามมิติและ
ตวัชี้วดัไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน 
4. ติดต่อประสานงานกบัสถาบนั
เพื่อทาํการประเมิน 
5. รายงาน กทจ. เพื่อขอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการฯ 
6. จดัทาํคาํสั่งเบิกจ่ายเงิน 
7. สรุปผล/รายงาน 

1,400,000 สาํนกังาน 
เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกั
ปลดัเทศบาล 
- งานการ
เจา้หนา้ที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร  

7.5 แนวทางการพฒันา พฒันาความเป็นเลศิ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการประชุม

เครือข่ายองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นจงัหวดัตรัง 

เป็นโครงการร่วมกบัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตรัง (โดยทาง
อบจ.ตรังจะเป็นผูก้าํหนดการ
ประชุมทุกครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 อบจ.ตรัง สาํนกั
ปลดัเทศบาล 

            

 

ตามที่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังแจง้มา 



 

 

 

 

 



 

-186- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสงเคราะห์

เบี้ยยงัชีพคนชรา 
1. ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิ
รับเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายทุี่เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2548 
2. เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน 
3. รายงานผล 

35,145,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เทศบาล
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 

            

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยงัชีพความ
พิการ 

1. ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิ
รับเบี้ยยงัชีพคนพิการที่เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2548 
2. เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน 
3. รายงานผล 

3,972,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

เทศบาล
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
-งานสังคม
สงเคราะห์ 

            



 

-187- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยัพิบตัิ
ต่างๆ 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการสาํรวจ
ขอ้มูลเมื่อเกิดภยัพิบตัิขึ้น ดาํเนินการ
ใหก้ารช่วยเหลือตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิีดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2546 
2. รายงานผล 
 
 
 

100,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานสังคม
สงเคราะห์ 
 

            

 

  



 

-188- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการสงเคราะห์

ผูป้่วยเอดส์ 
1. ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิรับ
เบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ที่เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2548 
2. เบิกจ่ายเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์เป็น
รายเดือนทุกเดือน 
3. รายงานผล 

72,000 เทศบาล
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานสังคม
สงเคราะห์ 
 

            

  



 

-189- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการสนบัสนุน

การบาํบดัรักษาผู ้
เสพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

1.ประชุมเตรียมการ เสนอ
โครงการ จดัซื้อ จดัจา้ง และ
ดาํเนินการตามโครงการ 
2. รายงานผล 
 
 

5,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

6 โครงการบา้น
ทอ้งถิ่นไทยเทิดไท้
องคร์าชนั 84 
พรรษา 

- จดัดาํเนินการ จดัซื้อ/จดัจา้งวสัดุ
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างบา้นทอ้งถิ่น
ไทย 
- ก่อสร้างแลว้เสร็จ 
- รายงานผล 
 
 

150,000 ชุมชน 
ควนขนุน 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

  



 

-190- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.1 แนวทางการพฒันา สงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวติทีม่ีคุณค่า 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการสงเคราะห์

ประชาชนผูทุ้กข์
ยากขาดแคลนไร้ที่
พึ่ง 

1. สาํรวจประชาชนผูทุ้กขย์าก
ในชุมชน 
2. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ 
3. ดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน มอบ
เงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท 
4. รายงานผล 
 
 

500,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานสังคม
สงเคราะห์ 

            

 

  



 

-191- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมตา้น

ยาเสพติดสี่มุมเมือง 
1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ ประชุม
เตรียมการ เสนอโครงการ และ
จดัซื้อจดัจา้ง 
2. ดาํเนินงานตามโครงการ 
3. ดาํเนินการเบิกจ่ายและรายงานผล 
 
 

200,000 ในเขต
เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 



 

-192- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการส่งเสริม

สนบัสนุนการ
จดัตั้งกลุ่ม 
ออมทรัพยช์ุมชน 
ทศันศึกษาดูงาน 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
ประชุมเตรียมการ 
2. เสนอโครงการผูบ้ริหาร จดัซื้อ 
จดัจา้งและดาํเนินการตาม
โครงการ 
3. รายงานผล 
 

20,000 เทศบาล 
นครตรังและ 
ชุมชนทั้ง 27 

ชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

3 โครงการกิจกรรม
กองทุนแม่ของ
แผน่ดินตา้น 
ยาเสพติด 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ
ประชุมเตรียมการ เสนอ
โครงการซื้อจดัจา้ง 
2. ดาํเนินการตามโครงการและ
ดาํเนินการเบิกจ่าย 
3. รายงานผล 
 

20,000 ชุมชนทั้ง 27 
ชุมชนเทศบาล

นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
-งานพฒันา
ชุมชน 

            



 

-193- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการ

ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ 
บริหารชุมชน 

1.ประเมินผลโครงการที่ผา่น
มาเพื่อประกอบการเสนอ
โครงการ 
2. จดัซื้อ จดัจา้งและ
ดาํเนินการจดัประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริหารชุมชน
ทั้ง 27 ชุมชน ตลอดจนกลุ่ม
แกนนาํองคก์รต่าง ๆ ใน
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
ทั้ง 27 ชุมชน และดาํเนินการ
เบิกจ่าย 
3. รายงานผล 
 

100,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            



 

-194- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการชุมชน

สัมพนัธ์ 
1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมา 
ประชุมเตรียมการเสนอโครงการ
ผูบ้ริหาร 
2. จดัซื้อจดัจา้ง 
3. ดาํเนินการตามโครงการ 
3.1 เล่นกีฬาพื้นบา้นระหวา่งชุมชน 
3.2 ผูบ้ริหารเทศบาลนครตรังนคร
ตรังพบปะประชาชนและร่วมกีฬา
พื้นบา้น 
3.3 กิจกรรมพบปะสังสรรค ์
4. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
5. รายงานผล 

850,000 สนามกีฬา 
เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันาชุมชน 

            



 

-195- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการจดัเกบ็

ขอ้มูลความจาํเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการประชุม
ชี้แจง เตรียมการและเสนอโครงการ
จดัทาํแผนและเตรียมเอกสาร 
2. จดัซื้อเล่ม จ.ป.ฐ 
3. จดัประชุมใหค้วามรู้แก่ผูส้าํรวจ
และบนัทึกขอ้มูลและสาํรวจขอ้มูล
รายครัวเรือน 
4. ประมวล บนัทึกผล 
5. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
6. รายงานผล 
 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 



 

-196- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการชุมชน

อาสาร่วมพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ 
ประชุมเตรียมการ เสนอโครงการ 
2. จดัซื้อจดัจา้ง และดาํเนินการตาม
โครงการ 
3. รายงานผล 
 
 

50,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
-งานพฒันา
ชุมชน 

            



 

-197- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.2 แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการเงิน

อุดหนุนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเพื่อความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการชุมชน
เตรียมโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
2. ตรวจสอบขอ้มูล แผนการประชุม
ประจาํเดือนของชุมชน เสนอ
โครงการ ดาํเนินการตามโครงการ 
โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนใหชุ้มชน 
3. รายงานผล 
 

648,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

9 โครงการส่งเสริม
การดาํเนินงานของ
ชมรมผูสู้งอายุ
เทศบาลนครตรัง 

1 .ประเมินผลโครงการที่ผา่นมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จดัซื้อ
จดัจา้ง 
2. ดาํเนินการจดัโครงการและ
ดาํเนินการเบิกจ่าย 
3. รายงานผล 
 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานสังคม
สงเคราะห์ 

            



 

-198- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน 

8.4 แนวทางการพฒันา สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเพือ่ยกระดับรายได้ 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรม

ส่งเสริมสนบัสนุน
อาชีพใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาล 
นครตรัง 

1. ประเมินผลโครงการที่ผา่น
มาเพื่อประกอบการเสนอ
โครงการ 
2. ประชุมเตรียมการ เสนอ
โครงการ จดัซื้อ จดัจา้ง และ
ดาํเนินการตามโครงการ 
3. รายงานผล 
 
 
 

150,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการ
สังคม 
- งานพฒันา
ชุมชน 

            

 



 

-199- 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

หน่วยงานอืน่ 

 

ยุทธศาสตร์ /  
แนวทางการพฒันา 

จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 
3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสาํนึก เฝ้าระวงั บาํบดั และ
ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 
1 
 
3 

 
 

25 
 

75 

 
 

300,000 
 

20,650,000 

 
 

1.44 
 

98.56 

 
 

หอการคา้ 
จงัหวดัตรัง 

รวมทั้งสิ้น 4 100 20,950,000 100  

 

  



 

-200- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.1 แนวทางการพฒันา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวงั บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสัปดาห์

รักษพ์ะยนูและ 
รักศิลป์ประจาํปี 
2554 

(1) ประกวดผลงานนกัเรียน
ใน 7 ประเภท รวม 78 
รายการ 
(2) นิทรรศการวิชาการ 
(3) นิทรรศการศิลปกรรม 
รักศิลป์ 
 
 
 

300,000 โรงแรม 
ธรรมรินทร์-
ธนา 

หอการคา้จงัหวดัตรัง             

 

  



 

-201- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วย
ดาํเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พิธีววิาห์ใตส้มุทร 

2012 The 16 th 
Trang Underwater 
Wedding 
Ceremony 

(1) กิจกรรมปลกูตน้ไม้
ที่ระลึก 
(2) ขบวนแห่คู่บ่าวสาว 
(3) พิธีรดนํ้าสังข ์
(4) จดทะเบียนสมรสใต้
ทะเล 
(5) งานเลี้ยงแสดงความ
ยนิดี 
 
 

20,000,000 - สวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย 
- เทศบาลนครตรัง 
- สวนทบัเที่ยง 
- เกาะกระดาน 
- หาดวิวาห์ใตส้มุทร 

หอการคา้
จงัหวดัตรัง 

            

 

  



 

-202- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 เทศกาลขนมเคก้

จงัหวดัตรัง  
ครั้งที่ 22 

(1) การจดัพื้นที่ให้
ผูป้ระกอบการขนมเคก้
ไดม้าออกจาํหน่าย
สินคา้ 
(2) การทาํขนมเคก้ยกัษ ์
(3) การจาํหน่ายสินคา้ 
OTOP 
(4) ขบวนพาเหรด
แฟนซี 
 

300,000 ลานหนา้พระบรม- 
นุสาวรียร์ัชกาลที่ 5 

หอการคา้จงัหวดั
ตรัง 

            

 

  



 

-203- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งแสริมการท่องเทีย่ว 

3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่าํเนินการ หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 เทศกาลหมูยา่ง

เมืองตรัง ครั้งที่ 23 
 

(1) การจดัพื้นที่ให้
ผูป้ระกอบการหมูยา่ง
ไดม้าออกจาํหน่าย
สินคา้ 
(2) ขบวนพาเหรด
แฟนซี 
(3) การแสดงบนเวที 
(4) การประกวดตกแต่ง
จานแฟนซี 
 

350,000 ลานหนา้พระบรม- 
นุสาวรียร์ัชกาลที่ 5 

หอการคา้จงัหวดั
ตรัง 

            

 



 

-204- 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2552) 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

2 66.67 60,334,600 98.38 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 
 

1 33.33 999,000 1.62 

รวม 3 100 61,333,600 100 

 

  



 

-205- 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2552) 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 
4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพื้นฐานและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
 
2 

 
 

66.67 

 
 

60,334,600 

 
 

98.38 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 
6.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช ้สถานที่ปฏิบตัิงาน
และสถานที่ชุมชน 
 

 
1 

 
33.33 

 
999,000 

 
1.62 

รวม 3 100 61,333,600 100 

  



 

-206- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2552) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพืน้ฐานและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุง

ภมูิทศัน์ถนนพทัลุง 
1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

55,500,000 ถนนพทัลุง สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

2 โครงการติดตั้ง 
อุปกรณ์เครื่อง
ป้องกนัอุบตัิเหตุ
ดา้นถนนทางตดั
ผา่นรถไฟถนน 
หว้ยยอด ซอย 9 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

4,834,600 ถนนหว้ย
ยอด ซอย 9 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-207- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2552) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 

6.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการต่อเติม 

อาคารที่ทาํการ
ชุมชนท่าจีนบริเวณ
ดา้นขา้งทิศ
ตะวนัออกของ
อาคารที่ทาํการ
ชุมชนท่าจีน 
 
 
 

- อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
ก่อสร้าง 
- รายงานผล 

999,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการสังคม 
- งานพฒันาชุมชน 

            

 



 

-208- 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2553) 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 
 

4 57.14 57,700,000 53.86 

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

1 14.28 35,000,000 32.67 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 
 

2 28.58 14,429,500 13.47 

รวม 7 100 107,129,500 100 

 

  



 

-209- 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2553) 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 
4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพื้นฐานและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 
4 

 
 

57.14 

 
 

57,700,000 

 
 

53.86 

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5.2 แนวทางการพฒันา รักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 
1 

 
14.28 

 
35,000,000 

 
32.67 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 
6.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช ้สถานที่ปฏิบตัิงาน
และสถานที่ชุมชน 

 
2 

 
28.58 

 
14,429,500 

 
13.47 

รวม 7 100 107,129,500 100 

  



 

-210- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพืน้ฐานและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุง

ผวิจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตและ
ทางเทา้ ค.ส.ล.ถนน
ท่ากลาง 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

11,150,000 ถนนท่ากลาง สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

2 โครงการปรับปรุง
ผวิจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ขนานทางรถไฟ 
(กนัตงั) จากถนน
คลองนํ้าเจ็ดถึงถนน
กนัตงั 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

5,300,000 ถนนขนาน
ทางรถไฟ 
(กนัตงั) 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-211- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพืน้ฐานและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้าง

ท่อระบายนํ้าและ
ทางเทา้พร้อม
ก่อสร้างเคเบิลใต้
ดินไฟฟ้าแรงสูง/ตํ่า
ถนนวิเศษกลุ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

40,240,000 ถนนท่ากลาง สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-212- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการพืน้ฐานและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการปรับปรุง

ผวิจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ถนนหว้ยยอด  
จากสี่แยกท่ากลาง
ถึงซอยทางเขา้ 
โรงภาพยนตร์ 
เพชรรามา 
 

1) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
2) ดาํเนินการก่อสร้าง 
3) เบิกจ่ายเงิน 
4) สรุปผล/รายงาน 
 

1,010,000 ถนน 
หว้ยยอด 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-213- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.2 แนวทางการพฒันา รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการติดตั้ง

ระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) 
 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

35,000,000 สวนสาธารณะ 
ที่สาธารณะ
และทางแยก

ต่าง ๆ 

สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 

            

 

  



 

-214- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 

6.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการติดตั้ง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน
ในอาคารที่ทาํการ
และไฟฟ้า
สาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 
 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

13,000,000 - อาคาร
สาํนกังาน 
- อาคาร
อเนกประสงค์
และไฟฟ้า
สาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาล 

สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2553) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลศิ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกจิ 

6.1 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการก่อสร้าง

อาคารจอดรถและ
ทดสอบวสัดุภายใน
โรงงานปรับปรุง
คุณภาพนํ้า 
 
 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

1,429,500 โรงงาน
ปรับปรุง 
คุณภาพนํ้า 
 

สาํนกัการช่าง 
- งานบาํบดันํ้าเสีย 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2554) 

เทศบาลนครตรัง 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่าํเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
 

3 9.37 51,862,000 18.28 

2. ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 
 

1 3.12 21,962,000 
 

7.74 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริม
การท่องเทีย่ว 
 

3 9.38 130,741,400 46.08 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพืน้ฐาน การจราจรทีไ่ด้มาตรฐาน 
 

15 46.88 58,621,800 20.67 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

1 3.12 298,000 0.10 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
 

9 28.13 20,239,898 7.13 

รวม 32 100 283,725,098 100 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รายการงบค้างจ่ายประจําปี 2554) 

เทศบาลนครตรัง 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ 
ทีด่าํเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

คดิเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ 
1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 
1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 

 
1 
1 
1 

 
3.12 
3.12 
3.12 

 
38,000,000 
13,562,000 

300,000 

 
13.40 
4.78 
0.10 

2. ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 
2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ 
ปลอดภยัจากโรค 

 
1 
 

 
3.12 

 
21,962,000 

 
7.74 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.3 แนวทางการพฒันา เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

 
3 

 
9.38 

 
130,741,400 

 
46.08 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมอืงและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 
4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
15 

 
46.89 

 
58,621,800 

 
20.67 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

 
1 

 
3.12 

 
298,000 

 
0.10 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพขององค์กร 
7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช ้สถานที่ปฏิบตัิงานและ 
สถานที่ชุมชน 

 
9 
 

 
28.13 

 
20,239,898 

 
7.13 

รวม 32 100 283,725,098 100 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจา้งที่

ปรึกษาวางระบบ
การศึกษาดา้นความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของศนูย์
การเรียนรู้ใน
ภมูิภาคจงัหวดัตรัง 
(RCE Trang) 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรรมการฯ 
- กาํหนด ToR 
- ขออนุมตัิจา้ง 
- ดาํเนินการ 
- สรุป/รายงานผล 

38,000,000 สวนสมเดจ็พระ
ศรีนครินทร์ 95 
เทศบาลนครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานการศึกษานอก
ระบบ 
สาํนกัการช่าง 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการประดบั

เมืองเฉลิมพระ
เกียรติฯ เทิดทูน
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

13,562,000 ภายเขต
เทศบาล 

สาํนกัการช่าง 
- งานสถานที่ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

1. ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่พฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

1.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการกฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการเตรียมการ

จดัการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบ
คดัเลือก ระดบั
ภาคใต ้ครั้งที่ 29 
ประจาํปี 2554 
“นครตรังเกมส์” 
 
 
 

- จดัซื้อวสัดุเพื่อใชใ้น
โครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ 
80/2554 ลงวนัที่ 30 กนัยายน 
2554 สิ้นสุดวนัที่ 9 ตุลาคม 
2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการฯ 
 
 
 

300,000 เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ 

2.1 แนวทางการพฒันา ป้องกนั รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัตั้งศูนย์

การแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกเทศบาล
นครตรัง 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

21,962,000 สวนสมเดจ็
พระศี
นครินทร์ 95 

สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.3 แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุง

ลานประดิษฐาน
พระโพธิสัตว์
กวนอิม บริเวณ 
เขาหนองยวน 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

57,323,000 เขาหนอง
ยวน 

สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 
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บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.3 แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการก่อสร้าง

บนัไดท่านํ้าบริเวณ
ซอยเจา้แม่ดอกไม้
ทอง ถนนนํ้าผดุ 
 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

138,400 ถนนนํ้าผดุ สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-224- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร์ การพฒันาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

3.3 แนวทางการพฒันา เพิม่ศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการสร้างงาน

ประติมากรรม 
เอกลกัษณ์เมืองตรัง 

1) ทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์กรมศิลปากร 
ออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคา / กรมศิลปากร
แจง้กลบั 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

73,280,000 ถนนวิเศษกลุ
ดา้นหนา้
สาํนกังาน
เทศบาล
นาครตรัง
และบริเวณ
หนา้อาํเภอ
เมืองตรัง 

สาํนกัการช่าง 
- งานสถาปัตยกรรม 

            

  



 

-225- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.ถนน
ราษฎร์อุทิศ 3 (ซอย
แยกขา้งบา้นเลขที่ 
76/6 , 76/11 ร้าน
เขียดมอเตอร์) 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

256,000 ถนนราษฎร์
อุทิศ 3 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. แยกจาก 
ซอย 5 ควนคีรี (ซอย
ชาญยทุธ เกื้ออรุณ) 
ขา้งบา้นเลขที่ 30/10 
 

1) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
2) ดาํเนินการก่อสร้าง 
3) เบิกจ่ายเงิน 
4) สรุปผล/รายงาน 
 

402,000 ซอย 5  
ควนคีรี 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            



 

-226- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.แยกจาก
ซอย 13 รัษฎาไปทาง
ทิศเหนือ (ถนนโรง
พระโป๊ะเซ่ง) 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

1,167,000 ซอยแยก 
ซอย 13 
รัษฎา 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนและท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ซอยแยก
ถนนกนัตงั (ซอยขา้ง
บา้นเลขที่ 336) 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

669,000 ซอยแยก
ถนนกนัตงั 
 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-227- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการก่อสร้าง

ถนนและรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.ถนน 
หว้ยยอด ซอย 11 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

1,371,000 ถนนหว้ย
ยอดซอย 11 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

6 โครงการปรับปรุง 
ผวิจราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตและทาง
เทา้ถนนโคกขนั  
จากบา้นเลขที่ 21/12 
บริเวณอนุสาวรียพ์ระ
ยารัษฎานุประดิษฐ ์
ถึงถนนศรีตรัง 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

5,905,000 ถนนโคกขนั 
 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-228- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการก่อสร้างถนนและ

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย
แยกจากถนนพทัลุง ซอย 
11 เริ่มจากบา้นเลขที่ 13/6 
ไปทางทิศใตจ้ดถนนพทัลุง
ขา้งอนุสาวรียพ์ระยารัษฎา
นุประดิษฐ์ 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

1,128,500 ซอยแยก
ถนนพทัลุง 
ซอย 11 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

8 โครงการก่อสร้างถนนและ
รางระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนน
เพลินพิทกัษ ์ซอย 8 จาก
บา้นเลขที่ 7/15 ซอย 8 ถึง
บา้นเลขที่ 33/5 ซอย 10 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

748,000 ถนนเพลิน
พิทกัษ ์ 
ซอย 8 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-229- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการก่อสร้าง 

รางระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยแยกจากถนนเลี่ยงเมือง 
(โคกขนั) หนา้บา้นเลขที่ 
40/11 ไปทางทิศตะวนัออก
ถึงบา้นเลขที่ 48/15 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

495,000 ถนนเลี่ยง
เมือง  
(โคกขนั) 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

10 โครงการก่อสร้างถนนและ
รางระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอย
แยกจริงจิตร ขา้งบา้นเลขที่ 
37/9 ไปทางทิศเหนือ 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทาง
พสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 

1,260,000 ซอยแยก
ถนนจริงจิตร 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            



 

-230- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ท่อระบายนํ้าและทางเทา้
ถนนกนัตงั จากถนนพาด
รถไฟถึงสี่แยกถนนกนัตงั 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

6,740,000 ถนนกนัตงั สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

12 โครงการปรับปรุงทางเทา้
พร้อมบ่อพกั ถนนเพลิน
พิทกัษ ์ซอย 2 เริ่มตน้จาก
ถนนเพลินพิทกัษถ์ึงถนน
ควนหาญ 
 

1) ดาํเนินการก่อสร้าง 
2) เบิกจ่ายเงิน 
3) สรุปผล/รายงาน 
 

2,724,500 ถนนเพลิน
พิทกัษ ์ซอย 
2 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-231- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการขยายเขตการจ่าย

นํ้าประปาบริเวณถนนหว้ย
ยอด ซอย 1  

1) ทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์การประปา
ฯ สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา / การ
ประปาแจง้กลบั 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทาง
พสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

1,141,800 ถนนหว้ย
ยอดซอย 1 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-232- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 โครงการขยายเขตการจ่าย

นํ้าประปาบริเวณถนน
กนัตงั ซอย 14 และถนน
จริงจิตร ซอย 4 

1) ทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์การประปา
ฯ สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา / การ
ประปาแจง้กลบั 
2) ทาํราคากลาง – ส่ง
แบบใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทาง
พสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

583,600 ถนนกนัตงั
ซอย 14 และ
ถนนจริงจิตร 
ซอย 4 

สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

  



 

-233- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

4. ยุทธศาสตร์ การพฒันากายภาพเมืองและโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้มาตรฐาน 

4.2 แนวทางการพฒันา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการปรับปรุง

ภมูิทศัน์ถนน 
ไทรงาม 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบให้
กองคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ (คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

34,030,400 ถนนไทรงาม สาํนกัการช่าง 
- งานสาธารณูปโภค 

            

 

  



 

-234- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

6. ยุทธศาสตร์ การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการพฒันา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมเอกลกัษณ์ จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 

- จา้งทาํหุ่นมโนราห์ 15 ตวั 
พร้อมโรงหุ่น 1 โรง (สาํหรับ 
รร.ท.6) ตามสัญญาเลขที่ 
30/2554 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 
2554 สิ้นสุดวนัที่ 24 
ธนัวาคม 2554 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

298,000 สาํนกัการศึกษา สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-235- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารสาํนกังาน
และโรงเกบ็พสัดุ
งานสวนสาธารณะ 
 

1) สาํรวจ เขียนแบบ 
ประมาณราคา 
2) ทาํราคากลาง – ส่งแบบ
ใหก้องคลงั 
3) ดาํเนินการทางพสัดุ 
(คลงั) 
4) ดาํเนินการก่อสร้าง 
5) เบิกจ่ายเงิน 
6) สรุปผล/รายงาน 
 

5,328,000 สวนสาธารณะ
สมเดจ็พระศรี
นครินทร์ 95 

สาํนกัการช่าง 
- งานสวนสาธารณะ 

            

 

  



 

-236- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการปรับปรุง

และต่อเติมอาคารที่
ทาํการชุมชนกะพงั
สุรินทร์ 
 
 
 
 

- ดาํเนินการก่อสร้างตาม
ขั้นตอนพสัดุ 
- รายงานผล 

296,000 เทศบาล 
นครตรัง 

กองสวสัดิการสังคม 
- งานพฒันาชุมชน 
 
 

            

 

  



 

-237- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการจดัหา

เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตัิงาน 

ครุภณัฑส์าํนกังาน  
จาํนวน 1 รายการ คือ โตะ๊
ทาํงานพร้อมเกา้อี้ สาํหรับ
พนกังานครู จาํนวน 42 ชุด 
แบ่งออกเป็น 
รร.ท.1 จาํนวน 15 ชุด 
รร.ท.2 จาํนวน 17 ชุด 
รร.ท.3 จาํนวน 5 ชุด 
รร.ท.6 จาํนวน 5 ชุด 
ตามสัญญาเลขที่ 72/2554 ลง
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 

148,000 โรงเรียนใน
สังกดั
เทศบาลนคร
ตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            



 

-238- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ครุภณัฑก์ารศึกษา 

จาํนวน 1 รายการ คือ โตะ๊เกา้อี้
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
จาํนวน 180 ชุด 
แบ่งเป็น 
รร.ท.1 จาํนวน 80 ชุด 
รร.ท.2 จาํนวน 100 ชุด 
ตามสัญญาเลขที่ 47/2554 ลงวนัที่ 
8 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดวนัที่ 6 
ตุลาคม 2554 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 

279,000 โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-239- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ 

จาํนวน 2 รายการคือ 
1. กีตาร์โปร่ง จาํนวน 30 ตวั ตาม
สัญญาเลขที่ 71/2554 ลงวนัที่ 15 
กนัยายน 2554 สิ้นสุดวนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2554 (สาํหรับ รร.ท.2) 
2. เครื่องดนตรีลูกทุ่ง 1 ชุด ตาม
สัญญาเลขที่ 70/2554 ลงวนัที่ 15 
กนัยายน 2554 สิ้นสุดวนัที่ 13 
พฤศจิกายน 2554 (สาํหรับ รร.ท.5) 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 

 
 

109,500 
 
 
 
 

163,500 

โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            



 

-240- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ครุภณัฑอ์ื่น 

- เครื่องเล่นสนาม จาํนวน 1 
ชุด (สาํหรับ รร.ท.1) ตาม
สัญญาเลขที่ 54/2554 ลงวนัที่ 
18 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 16 ตุลาคม 2554 
- ส่งมอบและตรวจรับ 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

 
314,198 

โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-241- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 
 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ครุภณัฑอ์ื่น (ดาราศาสตร์) 

จาํนวน 14 รายการ ประกอบดว้ย 
กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง 
ชนิดดอปโซเนียน ชนิดผสม ชนิด
ส่องสองตา ชนิดส่องสองตายกัษ์
ดูดดวงอาทิตย ์แผนที่ดาว เลเซอร์
ชี้ดาว กลอ้งถ่ายภาพดาวเคราะห์ 
เขม็ทิศ ระดบันํ้า กลอ้งหกัเหแสง 
ฟิวเจร์ และกล่องเกบ็กลอ้ง
โทรทรรศน์ 
- จดัทาํรายการส่งเรื่องใหก้องคลงั 
- กองคลงัดาํเนินการจดัซื้อ 
- เบิกจ่าย 
- สรุปผล 

1,500,000 โรงเรียนเทศบาล 
1 (สังขวทิย)์ 

สาํนกัการศึกษา 
- งานการศึกษาไม่
กาํหนดระดบั 

            

  



 

-242- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการปรับปรุง

หอ้งสมุดโรงเรียน
เทศบาล 2 (วดักะ
พงัสุรินทร์) 

- ปรับปรุงหอ้งสมุด รร.ท.2 
(วดักะพงัสุรินทร์) ตาม
สัญญาเลขที่ 39/2554 ลงวนัที่ 
26 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 23 ตุลาคม 2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

1,407,700 โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วดักะพงั
สุรินทร์) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-243- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการปรับปรุง

หอ้งโสตทศันศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัควนขนั) 
 

- ปรับปรุงหอ้งโสตทศัน
ศึกษา รร.ท.5 (วดัควนขนั) 
ตามสัญญาเลขที่ 43/2554 ลง
วนัที่ 1 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 29 กนัยายน 2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 
 

245,000 โรงเรียน
เทศบาล 5 

(วดัควนขนั) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

 

  



 

-244- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการก่อสร้าง

อ่างลา้งหนา้และ
แปรงฟันของ
นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5  
(วดัควนขนั)  

- ก่อสร้างอ่างลา้งหนา้และ
แปรงฟันของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัควน
ขนั) ตามบนัทึกตกลงการจา้ง 
ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2554 
สิ้นสุดวนัที่ 17 ตุลาคม 2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

75,000 โรงเรียน
เทศบาล 5 

(วดัควนขนั) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-245- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการก่อสร้าง

ส้วมโรงเรียน
เทศบาล 7 
(วดัประสิทธิชยั) 

- ก่อสร้างส้วมของโรงเรียน
เทศบาล 7 (วดัประสิทธิชยั) 
ตามสัญญาเลขที่ 47/2554 ลง
วนัที่ 4 สิงหาคม 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

446,000 รร.ท.7 (วดั
ประสิทธิชยั) 

สาํนกัการศึกษา 
- งานโรงเรียน 

            

  



 

-246- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการปรับปรุง

สนามเทนนิสสนาม
กีฬาเทศบาลนคร
ตรัง 

- ปรับปรุงสนามเทนนิสตาม
สัญญาเลขที่ 25/2554 ลงวนัที่ 
27 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 23 กนัยายน 2554 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 

1,998,000 สนามกีฬา
เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

            

  



 

-247- 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งบประมาณค้างจ่ายปี 2554) 

ของเทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร์ การพฒันาศักยภาพขององค์กร 

7.2 แนวทางการพฒันา ปรับปรุง พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานทีป่ฏบิัติงานและสถานทีชุ่มชน 

 

ลาํดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดาํเนินการ 

หน่วยดาํเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมสระวา่ย
นํ้าสนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง 

-ซ่อมแซมสระวา่ยนํ้า ตาม
สัญญาเลขที่ 68/2554 ลงวนัที่ 
12 กนัยายน 2554 สิ้นสุด
วนัที่ 9 มกราคม 2555 
- รับ/ส่งมอบงานจา้ง 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
- สรุปโครงการ 
 
 
 
 

7,930,000 สนามกีฬา
เทศบาล 
นครตรัง 

สาํนกัการศึกษา 
- งานกีฬาและ
นนัทนาการ 
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