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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548 ขอ 4  ในระเบียบนี้ วรรคสิบเกา  การเพิ่มเติม หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการ 
ที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป  วรรคยี่สิบ  การเปลี่ยนแปลง หมายความวา  
การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได  โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพฒันาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนและผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมให
ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/พ.ศ. 2561 
 

เหตุผลและความจําเปน 

  เนื่องจากยังมีโครงการที่มีความจําเปนเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขา 
สูประชาคมอาเซียน การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น และการสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานี้ มิไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
(พ.ศ. 2561 - 2564) จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  นอกจากนั้น ยังมีโครงการซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
มีสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  

 

---------------------------------------------------------------- 
 



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน
เลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานการศึกษา        -                    -           8      15,057,840         1           76,840          1           76,840       10      15,211,520

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -           8     15,057,840         1           76,840         1           76,840       10     15,211,520

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีว ิต 
   สูเมืองแหงความสุข

2.1 แผนงานการศึกษา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.4 แผนงานสาธารณสุข        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.6 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -         -                   -         -                   -          -                   -         -                   -   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561

เทศบาลนครตรัง
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ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

3.2 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -           3       6,814,800        -                    -          -                    -           3       6,814,800

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -           3      6,814,800       -                   -          -                   -           3      6,814,800

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณ
ของทองถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -           1           60,000         1           60,000          1           60,000         3          180,000

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.3 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.5 แผนงานบริหารทั่วไป        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -           1           60,000         1           60,000         1           60,000         3         180,000
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยาง
ยั่งยืน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.2 แผนงานสาธารณสุข        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.3 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -         -                   -         -                   -          -                   -         -                   -   
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

6.ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 แผนงานการศึกษา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.4 แผนงานสาธารณสุข         1          218,900        -                    -          -                    -          -                    -           1          218,900

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.6 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.8 แผนงานบริหารทั่วไป        -                    -           1          735,000        -                    -          -                    -           1          735,000

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.10 แผนงานการพาณิชย        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม         1         218,900         1         735,000       -                   -          -                   -           2         953,900

รวมทั้งสิ้น         1         218,900       13     22,667,640         2         136,840         2         136,840       18     23,160,220
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดตรังท่ี 3  เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
อาคารเรยีน 
และโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์) 

1.เพื่อซ่อมแซมประตู
ห้องเรียนอาคารเรียน 3 
และอาคารเรยีน 4 
2.เพื่อซ่อมแซมประตูม้วน
อาคารโรงอาหาร 

-ซ่อมแซมประตู อาคารเรียน 3 
และอาคารเรยีน 4  จ านวน 27 
บานพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและรื้อ
ถอน 
-ซ่อมแซมประตูม้วนอาคารโรง
อาหาร จ านวน  11 บาน  
พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 
 

- 231,000 - - 2 อาคาร 1.ประตูห้องเรียนอาคาร
เรียน 3 และอาคารเรียน 
4 มั่นคงแข็งแรง 
2.ประตูม้วนอาคารโรง
อาหารมั่งคงแข็งแรง 

-ส านกัการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย์) 

2 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน
เทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 

เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในโรงเรยีน 
ให้สะดวกปลอดภยัในการ
ท ากิจกรรมและรับ-ส่ง
นักเรียน 

- รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
2.10-5.70 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 139.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร 
- ปรับปรุงก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง 2.10-5.70 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า139.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 
ตารางเมตร 
 

- 1,100,000 
 

- - 1 สาย มีถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในโรงเรียนท่ี
สะดวกปลอดภยัในการ
ท ากิจกรรมและรับ-ส่ง
นักเรียน 

-ส านักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านนาตาล่วง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 1  สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพฒันาเมืองอยางมีคุณภาพ 
       3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพาราแอสฟลติก 
คอนกรีตถนนทากลาง 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
 

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตกิ 
คอนกรีตถนนทากลางจากแยกทา
กลางถึงแยกวัดตันตยาภิรม กวาง      
8.00 – 12.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 9,777.70 ตารางเมตร 
 

- 5,342,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการใช
รถใชถนน 
 

- สํานักการชาง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
 

2 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนบานโพธ์ิ 
ซอย 2 ขางบานเลขที่ 
24/73 ถึงบานเลขที่ 
80/8 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารบานเรือน
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวาง 1.50 - 4.00 เมตร 
ความยาวไมนอยกวา 88.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 290 ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 1.00 
เมตร พื้นดานบนเปนรางตื้น มีฝา
ปดเปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ความยาวรวมทั้งสองขางไมนอย
กวา 176 ตารางเมตร 
 
 

- 952,800 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการใช
รถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน นํ้าไมทวม
ขัง 
 

- สํานักการชาง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 1  สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 1  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
   3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพฒันาเมืองอยางมีคุณภาพ 
       3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง 
ถนนและทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนควนขนุน 
ขางบานเลขที่ 41/11 
ไปทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือจดคลอง
น้ําเจ็ด 

1.เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
2.เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารบานเรือน
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวาง 2.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 78.00 เมตร หรือพื้นท่ี
ไมนอยกวา 156 ตารางเมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร พรอมบอพักทุกระยะ 
10.00 เมตร ความยาวรวมทั้ง
สองขางไมนอยกวา 156 ตาราง
เมตร 
 
 
 
 

520,000 - - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ 
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน นํ้าไมทวม
ขัง 
 

- สํานักการชาง 
- งาน
สาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 5  การพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรม
ทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันขึ้นปใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถ่ิน 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
เขารวมกิจกรรม ประมาณ 
3,000 คน 
- จัดกิจกรรมทําบญุ 
ตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 60,000 60,000 60,000 เด็กและ
เยาวชน

ประชาชน
เขารวมไม
นอยกวา

รอยละ 60 
ของ

เปาหมาย 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีความรู 
ความเขาใจและรวมกัน
รักษาประเพณีอันดีงาม
ใหอยูสืบไป 
 

-สํานักการศึกษา 
-งานสงเสริม
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สํานักงาน 
 

-เพื่อปรับปรุงสํานักงานใหมี
ความสะดวก กับผูรบับริการ 
และผูมาตดิตอราชการ 

-ตอเติมหลังคาดานหนาอาคาร 
ทั้ง 2 ขาง 
-ปรับระดับพื้นดานหนาอาคารทั้ง 
2 ขาง พรอมเทพื้น คลส. และทํา
กรวดน้ําเมด็เล็ก 
-ปรับระดับพื้นทางเทาดานหนา 
เทพื้น คลส. และทํากรวดน้าํเมด็
เล็ก 
-ติดตั้งกันสาดดานหลังอาคาร 
-ปรับปรุงหองน้ําคนพิการ 
จํานวน 1 หอง 
 
 
 
 
 
 

218,900 
 

- 
 

 

 

 

- - 1  แหง 
 

- เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน อํานวยความ
สะดวกกับผูมารับบริการ 
และผูมาตดิตอราชการ 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมัน่คงทางสังคม พฒันาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตร การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
6.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปาย
ประชาสมัพันธ
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหการประชาสัมพันธ
เกิดประสิทธิภาพครอบคลุม
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง
และประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร กิจกรรม/โครงการ 
ผลการปฏิบัติ งานของทุก
หนวยงานใหประชาชนไดรับ
ทราบอยางรวดเร็วและทั่วถึง 
 
 
 

- ปายประชาสมัพันธขนาด 7.50 
X 6.00 เมตร พรอมไฟสองปาย 
จํานวน 4 ปาย ติดตั้งบริเวณ 
(1) สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
(2) สี่แยกอนุสาวรีย 
พระยารัษฎานุประดิษฐฯ 
(3) สวนสมเดจ็พระศรนีครินทร 95 
(4) หนาที่ทําการชุมชนบางรัก 
 

- 735,000 - - รอยละ 85 
ของ

ประชาชน
ในเขต

เทศบาล
นครตรัง
ไดรับ

ขาวสาร
จากปาย
ประชาสมั
พันธอยาง
ครบถวน 

 
 
 
 

- การประชาสมัพันธเกิด
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครตรัง
และขอมลูขาวสาร กิจกรรม/
โครงการ ผลการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานได
ประชาสมัพันธใหประชาชน
ไดรับทราบอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝายบริการ
และเผยแพร
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลนครตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ที่อปท.รับถายโอน
ภารกิจจากกรม
ศาสนากรณีวัดไมได
มอบอํานาจใหอปท. 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนม ี
คาหนังสือเรยีน คาอุปกรณ
การเรยีน คาเครื่องแบบ
นักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทีเ่พียงพอ 
เหมาะสมและมคีุณภาพ 
สําหรับการเรียนรู 

จายอุดหนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดคลองน้ําเจ็ด 

- 76,840 
งบอุดหนุน 

76,840 
งบอุดหนุน 

76,840 
งบอุดหนุน 

รอยละ100
ของนักเรียน
มีคาหนังสือ
เรียน คา

อุปกรณการ
เรียน คา

เครื่องแบบ
นักเรียน 
และคา
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียนที่
เพียงพอ 
เหมาะสม

และมี
คุณภาพ 

สําหรับการ
เรียนรู 

 
 

นักเรียนมีคาหนังสือเรียน  
คาอุปกรณการเรียน  
คาเครื่องแบบนักเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
เพียงพอ เหมาะสมและมี
คุณภาพ สําหรับการเรียนรู 

-สํานักการศึกษา 
-งานงบประมาณ 
-งานปฐมวัย 
-ศพด.วัดคลอง 
น้ําเจ็ด 

 

แบบ ผ.02 



 

12 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
อาคารเรยีน 4  
ชั้น 12 หองเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4 
ชั้น 12 หองเรียน สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

กอสรางอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 
หองเรียน แบบตอกเสาเข็ม  
(รหัส สน.ศท. 4/12) จํานวน 1 
หลัง   
 

- 11,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - 1 หลัง โรงเรียนเทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร)   
มีอาคารเพียงพอ 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

2 โครงการกอสราง
หองน้ําหองสวม  
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อกอสรางหองนํ้าหองสวม 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล  2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

กอสรางหองน้ําหองสวม  
จํานวน 1 หลัง   
 

- 1,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - 1 หลัง โรงเรียนเทศบาล 2   
(วัดกะพังสุรินทร)  หองน้ํา
หองสวมสําหรับนักเรียน 
อยางเพียงพอ 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

3 โครงการจดัหา
ครุภณัฑหองชีววิทยา 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อจัดหาครภุณัฑหอง 
ชีววิทยา สําหรับจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 
 
 

ครุภณัฑหองชีววิทยา สําหรับ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 1 ชุด  
 

- 450,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - 1 ชุด นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมี
หองชีววิทยาสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจดัหา
ครุภณัฑหองเคม ี
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อจัดหาครภุณัฑหอง เคมี 
สําหรับจัดกิจกรรมการเรยีน 
การสอนของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ครุภณัฑหองเคมี สําหรบั
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 1 ชุด  
 

- 450,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - 1 ชุด นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมี
หองเคมีสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

5 โครงการจดัหา
ครุภณัฑหอง 
ปฏิบัติการทางภาษา 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ
หองปฏิบัติการทางภาษา 
สําหรับจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑหองปฏิบัติการ 
ทางภาษา ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 1 ชุด 
 

- 750,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - 1 ชุด นักเรียนประถมศึกษามี
หองปฏิบัติการทางภาษา 
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

 

แบบ ผ.05 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 
ใชในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟองอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู พรอมตดิตั้ง จาํนวน 1 เครื่อง  

28,600 - - - - กองสวัสดิการสังคม 
- งานบริหารทั่วไป 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใชเปนอุปกรณ
ควบคูกับโปรแกรม
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มา
ติดตอราชการกองคลัง 

คอมพิวเตอรแทป็เล็ต จํานวน 1 เครื่อง  21,000 - - - - กองคลัง   

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใชสําหรับติดตั้ง 
ที่หนาอาคารเทศบาล
นครตรังเพื่อแสดงที่ตั้ง
เปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน
และผูมาตดิตอราชการ
กองคลัง 

ปายกองคลัง จํานวน 1 ปาย พรอม
ติดตั้ง 

25,000 - - - - กองคลัง   

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- ใชสําหรับติดตั้งที่อาคาร
เก็บเอกสารพสัดุ กองคลัง 
เทศบาลนครตรัง ตั้งอยู
เลขที่ 33/50 ถ.รักษ
จันทน ซ.3 ต.ทับเที่ยง  
อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อแสดง
ใหทราบอาคารเปนทรัพย 
สินของเทศบาลนครตรัง
และการใชประโยชน 

ปายอาคารเก็บเอกสารพัสดุ จาํนวน 1 
ปาย พรอมติดตั้ง 

25,000 - - - - กองคลัง   
 

แบบ ผ.08 



 

15 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 เศรษฐกิจ ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อความถูกตอง
แมนยําเชื่อถือได 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 

- 44,000 - - - สถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง 

6 เศรษฐกิจ ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อเก็บขอมูลไดใน
ปริมาณมากเนื่องจาก
ตองเก็บขอมูลทั้งหมด
ของสถานธนานุบาล 
- เพื่อควบคุมระบบงาน
ทั้งหมดของสถานธนา 
นุบาล 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

- 30,000 - - - สถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง 

7 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

รถบรรทุก 4 ลอ พรอมตดิตั้งระบบ
ดั๊มพ น้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 1 ตัน 
เครื่องยนตดเีซล ขับเคลื่อน 4 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา    
2,400 ซีซี กระบะเปดได 3 ดาน พรอม
ติดตั้งระบบดั๊มพ กระบอกดั๊มพสามารถ
ยกได 2-3 ตัน จํานวน 1 คัน 
 
 
 

- 1,100,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โรงงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง พรอมอุปกรณ
และตูควบคุม เปนเครื่องฉีดน้ําชนดิ
อินเตอรปม ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 
7HP  ใชกระแสไฟฟา 3 เฟส สามารถ
ฉีดน้ําแรงไมนอยกวา 150 บาร   
พรอมสายฉดีน้ําแรงดันยาวไมนอยกวา 
15 เมตร ปนยาวฉีดน้ําสามารถปรบั
ระดับแหลม-ปานได และตูคอนโทรล 
รวมคาตดิตั้ง จํานวน 1 เครื่อง   
 

- 70,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

9 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะของเทศบาล      
นครตรัง 

เครื่องปมน้ําบาดาล ขนาดไมต่ํากวา 5 
แรงมา มอเตอรไมต่ํากวา 4 นิ้ว 5HP 
ใชกับไฟ 3 เฟส พรอมอุปกรณ จํานวน 
4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000 บาท 
 

- 160,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 

10 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะของเทศบาล      
นครตรัง 

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอสูบและทอสง
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชนิดหนาจาน 
ขนาด 3 HP ความเร็วรอบไมนอยกวา 
2,900 รอบ/นาที ใบพัดทองเหลือง 2 
ใบพัด กําลังสูบสงสูงไมนอยกวา  25 
เมตร ปริมาณน้ําไมนอยกวา 6 ลบ.ม./
ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

- 15,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

แบบ ผ.08 



 

17 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
สํานักการชาง 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ราคา 16,000 
บาท/เครื่อง 

- 80,000 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล 

12 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
สํานักการชาง 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
(18 หนา/นาท)ี จํานวน 5 เครื่อง ราคา 
3,300 บาท/เครื่อง      

- 16,500 - - - งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

13 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
สํานักการชาง 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท/
เครื่อง 

- 12,500 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

14 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
สํานักการชาง 

โตะพรอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 5,650 บาท 

- 11,300 - - - สํานักการชาง 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

15 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑงาน 
บานงานครัว 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
สํานักการชาง 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน  2 
เครื่อง ๆ ละ  9,500 บาท 

- 19,000 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

16 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
 

เครื่องวัดความเปนกรดดาง (เครื่อง pH 
Meter) มีคาความละเอียด 0.01 pH 
หรือดีกวา ความถูกตองแมนยํา +-0.1 
pH หรือดีกวา จํานวน 1 เครื่อง  

- 30,000 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 

เครื่องวัดคาการละลายออกซเิจนในน้ํา 
(เครื่อง DO Meter) มีคาความละเอียด 
0.01 mg/l หรือดีกวา คาแมนยํา +- 
0.1 mg/l หรือดีกวา 

- 50,000 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

18 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 

ปมสูญญากาศ ชนิดไดอะแฟรม  แบบ
ไมใชน้ํามัน ระบบไดอะแฟรม มี
มอเตอรขนาดไมนอยกวา 1/8 แรงมา 
สามารถทําสูญญากาศและอัดอากาศได  
จํานวน 1 เครื่อง   

- 30,000 - - - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 

19 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โรงงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาล นครตรัง 

สวานไฟฟา (สวานโรตารี่) มีกําลังไฟฟา
ไมต่ํากวา 800 วัตต เจาะได 3 ระบบ 
พรอมดอกสวาน 1 ชุด จํานวน 2 
เครื่อง 

- - 18,000 - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โรงงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

ปมลมไฟฟา มอเตอรขนาดไมนอยกวา 
5 แรงมา ใชกับกระแสไฟฟา 3 เฟส 
ความจุถังลมไมนอยกวา 300 ลิตร 
ชนิด 3 กระบอกสูบ จํานวน 1 เครื่อง 

- - 60,000 - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเช่ือมในตัว 
ชนิดเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมต่าํกวา 
10 แรงมา สามารถผลติกระแสไฟฟาได
ไมนอยกวา 6 kVA ขนาดลวดเชื่อม 4 
มิลลเิมตร จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

- - 65,000 - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
กอสราง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

เครื่องตบดิน ชนิดเครื่องยนตเบนซิน 
แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน ความเร็วใน
การตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

- - 21,000 - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑงาน 
บานงานครัว 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
สํานักการชาง 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน  5 
เครื่อง ๆ ละ  9,500 บาท 

- 47,500 - - - สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
 
 

24 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
สํานักการชาง 

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาดไมนอย
กวา 110 กิโลวัตต เครื่องยนตดีเซล  
6 สูบ 4 จังหวะ กําลังของเครื่องยนต 
มีขนาดความจไุมนอยกวา 6,000 ซีซี 
และมีกําลังใชงานตอเนื่องไมนอยกวา 
150 แรงมา ท่ีรอบ 1,500 รอบ/นาที 
ความสามารถในการสูบน้ําไดไมนอย
กวา 25,000 ลิตร/นาที จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 750,000 บาท 
 

750,000 1,500,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
 
 

25 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานกําจดั
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครตรัง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 10 ลอ 2 เพลา  
ไมนอยกวา 280 แรงมา พรอมกระบะ
เททาย เครื่องยนต 4 จังหวะ 6 สบู 24 
วาลว ระบายความรอนดวยน้ํา จํานวน 
2 คัน  ราคาคันละ 2,900,000 บาท 
 

- 5,800,000 - 
 

- 
 

- สํานักการชาง 

- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบกระบะเททาย ขนาดความ
จุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา น้าํหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 
12,000 กิโลกรัม  ราคาพรอมกระบะ
และเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 3 คัน 
 

- 3,960,000 1,980,000 - - สํานักการชาง 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 

27 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
กอสราง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะของเทศบาล      
นครตรัง 

เครื่องผสมแอสฟลตชนิดรีไชเคลิ 
(Mobile Hot Recycling) สามารถ
บรรจุกากยางไดไมนอยกวา 1,500 ลิตร 
ใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ กําลังไม
นอยกวา 13 แรงมา แผนความรอนมี
ขนาดครอบคลุมพื้นท่ีไมนอยกวา 2 
ตารางเมตร จํานวน 1 เครื่อง 
 

- 3,700,000 - - - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 

28 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะของ
เทศบาลนครตรัง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่าํ
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน  2 ลอ 
แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 
เปนกระบะสําเร็จรูป ราคารวม
เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 2 คัน ราคา
คันละ 715,000 บาท   

- 1,430,000 - - - สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรมจราจร  
- งานสาธารณูปโภค 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 2 
เครื่องๆละ 21,000 บาท 

21,000 - 21,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

30 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 
(Po E L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
 

9,500 - - - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

31 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท 
 

- - 16,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ  

32 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 
22,000 บาท 

- - 44,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ  

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆละ 
30,000 บาท 

- - 30,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ  

34 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

- - 10,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 

- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (33 
หนา/นาท)ี  ปละจํานวน 1 เครื่องๆละ 
15,000 บาท 

- 15,000 15,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายแผนงานฯ  
- ฝายบริการฯ 

36 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 
2 เครื่องๆละ 9,000 บาท 

- - 18,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายแผนงานฯ 

- ฝายบริการฯ 

37 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

กลองถายภาพระบบดิจติอล จาํนวน 1 ตัว  
-แบบ Full Frame 
-ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพกิเซล 
-จอ LED ขนาด 3.2 นิ้ว 
-ถายภาพตอเนื่องไดไมนอยกวา 6 ภาพ
ตอวินาที 
-เลนสพรอมอุปกรณเสริมทีส่ามารถซูม
ภาพระยะไกล 
-สามารถถายโอนขอมูลภาพผานทาง
ระบบ WiFi 
-แฟลชสามารถปรับโฟกสัอัตโนมัต ิ
-รองรับสื่อบันทึกเมมโมรี่การด สามารถ
ถอดเปลี่ยนขอมลูไปยังคอมพิวเตอรได
อยางสะดวก 
-แบตเตอรีส่ํารอง 1 กอน 
-พรอมกระเปาบรรจุกลอง 
 

- 100,000 - - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

กลองบันทึกวิดีโอ จํานวน 1 ตัว  
-แบบ 4K (Full HD) ทั้งภาพและเสียง 
-มีเลนสซูมที่ตดิมากับตัวกลอง ไมนอย
กวา 15 เทา 
-หนาจอทัชสกรีน 
-ไมโครโฟนซูมในตัว 
-รองรับสื่อบันทึกเมมโมรี่การดและ
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวย
อินเทอรเฟส USB ชวยใหดาวนโหลด
และตดัตอวิดโีอไดอยางรวดเร็ว 
-รองรับ WiFi, NFC 
-มีชองเสียบอุปกรณเสริม 
-แบตเตอรีส่ํารองพรอมแทนชารต 
-เมมโมรี่การด ขนาดไมนอยกวา 64 Gb 
-ขาตั้งกลองชนิดขาเดี่ยว 
-พรอมกระเปาบรรจุกลอง 

- - 100,000 - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

39 บริหารงาน
ทั่วไป 

คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่อง 

ใชในการปฏิบัติงาน 
 

ตูกันช้ืน จํานวน 1 ตู  
-ความจุ 60 ลิตร ขนาด 2 ชั้น 
-ใชเก็บกลองถายรูปและอุปกรณตางๆ 
-หนาปดแสดงผลแบบดิจิตอล 
-สามารถลดความชื้นไดมากกวา 10% 
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
-มีกุญแจล็อคตู 

- 10,000 - - - กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายบริการและเผยแพร
วิชาการ 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
หองสมุด HAPPY 
LIBLARY ใหเปนเวอร
ชั่นใหม เพื่อรองรับกับ
คอมพิวเตอรและระบบ 
ปฏิบัติการรุนใหม 

โปรแกรมหองสมดุ พรอมตดิตั้งระบบ 
จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 120,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานหองสมุดฯ 
 

41 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอรที่มีความ
จําเปนตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
2 เครื่อง 

- 32,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

42 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอรที่มีความ
จําเปนตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2 (33 
หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง 

- 15,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

43 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอรที่มีความ
จําเปนตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง 

- 17,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอรที่มีความ
จําเปนตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

สแกนเนอร สาํหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 จํานวน 1 
เครื่อง 

- 18,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

45 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
คอมพิวเตอรที่มีความ
จําเปนตอการปฏิบัติ 
งานและเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 5,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

46 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
1 เครื่อง 

- 16,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานงบประมาณ 
 

47 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1  
(27หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง 

- 7,900 - - -สํานักการศึกษา 
-งานงบประมาณ 
 

48 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - -สํานักการศึกษา 
-งานงบประมาณ 
 

แบบ ผ.08 



 

26 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจดัซื้อคอมพิวเตอร
สํานักงานใชสําหรับ
ปฏิบัติงานของงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

- 16,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
 

50 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ 
multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED 
ใชสําหรับปฏิบตัิงาน
ของงานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง 

- 17,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
 

51 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟสําหรับ
ปฏิบัติงานของงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 

52 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจดัซื้อคอมพิวเตอร
สํานักงานใชสําหรับ
ปฏิบัติงานของงาน
กิจการนักเรยีน 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

- 16,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกิจการนักเรียน 
 

แบบ ผ.08 



 

27 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟสําหรับปฏิบัติ 
งานของงานกิจการ
นักเรียน 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกิจการนักเรียน 

54 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจดัซื้อคอมพิวเตอร
สํานักงานใชสําหรับ
ปฏิบัติงานของงาน
หลักสตูร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
1 เครื่อง 

- 16,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานหลักสูตร 
 

55 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟสําหรับปฏิบัติ
ของงานหลักสูตร 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- 2,500 - - -สํานักการศึกษา 
-งานหลักสูตร 
 

56 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

- 21,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

57 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
2 เครื่อง 

- 32,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

58 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 5,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง 

- 5,200 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

60 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 

- 7,900 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

61 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
2 เครื่อง 

- 32,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกีฬาและนันทนาการ 
 

62 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน  
1 เครื่อง 

- 17,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกีฬาและนันทนาการ 
 

63 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 5,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกีฬาและนันทนาการ 
 

แบบ ผ.08 



 

29 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

- เพื่อจัดซื้อกลอง
ถายภาพระบบดิจติอล 
พรอมอุปกรณเพื่อใช
สําหรับปฏิบัติงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 
 
 
 

กลองถายภาพแบบ DSRL  
ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลาน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

- 45,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 

65 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล  
ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลาน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 30,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

แบบ ผ.08 



 

30 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
รอน-น้ําเย็น แบบตอ
ขนาด 2 กอก 

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 

(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- 26,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานธุรการ 

67 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 5,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

68 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
สํานักงานท่ีมีความขาด
แคลนและจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน 

โตะและเกาอี้ทํางานสําหรับผูบรหิาร  
จํานวน 2 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 40,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

69 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ
สํานักงานท่ีมีความขาด
แคลนและจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน 

โตะและเกาอี้ทํางาน จํานวน 9 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 99,000 - - -สํานักการศึกษา 
-ฝายการเจาหนาที ่
 

70 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โตะและเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 22,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานงบประมาณ 
 

71 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
- 6,000 - - -สํานักการศึกษา 

-งานงบประมาณ 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อโตะ
คอมพิวเตอร และเกาอี ้
สําหรับงานพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีฯ 

โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 3,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ 

73 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อโตะ
คอมพิวเตอร และเกาอี ้
สําหรับงานหลักสตูร 

โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 3,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานหลักสูตร 
 

74 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อโตะ
คอมพิวเตอร และเกาอี ้
สําหรับงานกิจการ
นักเรียน 

โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 3,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกิจการนักเรียน 

75 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 
4 ลิ้นชัก เพื่อใชในงาน
ธุรการ 

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- 7,900 - - -สํานักการศึกษา 
-งานธุรการ 

76 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โตะและเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 11,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษาปฐมวัย 

77 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

โตะและเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 11,000 - - -สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

78 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติ 
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
- 3,000 - - -สํานักการศึกษา 

-งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

79 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อใชในการอํานวย
ความสะดวก 

เกาอี้สํานักงาน แบบมีลอเลื่อนปรบั
ระดับได จํานวน 1 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 3,500 - - -สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 

80 การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยกสวน
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ติดตั้งที่อัฒจันทร
มีหลังคาสนามฟุตบอล 
สนามกีฬาทุงแจง 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง  
(มาตรฐานครุภณัฑ) 

- 85,800 - - -สํานักการศึกษา 
-งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
 

81 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ  
2 บาน  

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 18 ตู  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- 99,000 

 
- - -สํานักการศึกษา 

-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

82 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อโตะ
อเนกประสงคหนาโฟ
เมกา โครงขาเหล็ก ใช
ในการทํากิจกรรมตาง 
ๆ ใหกับนักเรียนและ
ประจําหองโสตทัศ
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 

โตะอเนกประสงค หนาโฟเมกา   
โครงขาเหล็กพับได ชุบโครเมี่ยม  
จํานวน 40 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 100,000 
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

83 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อโตะและ
เกาอี้ คอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนใชใน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

โตะและเกาอี้ คอมพิวเตอร สาํหรบั
นักเรียน จํานวน 32 ชุด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 153,600 
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

84 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ  
อากาศสําหรับหองเรียน
และหองพิเศษสาํหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย * 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
24,000 BTU พรอมติดตั้งจํานวน 4 ชุด 
 

- 129,600 
 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

85 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ  
อากาศสําหรับหองเรียน
และหองพิเศษสาํหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย * 

เครื่องปรับอากาศแบบ แยกสวน  
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
32,000 BTU พรอมติดตั้งจํานวน 4 ชุด 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- 169,200 - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

86 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร  
ติดเพดาน สําหรับ 
หองเรียนและหองพิเศษ
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาตอน
ปลาย* 

พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 
พรอมติดตั้ง จํานวน 20 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- 28,000 - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อพัดลม
อตุสาหกรรมตั้งพื้น 

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาดไมนอย
กวา 24 นิ้ว จํานวน 10 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น)    
          

30,000 - - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

88 การศึกษา ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

- เพื่อจัดซื้อเวที
สําเรจ็รูปตั้งหองโถงลาน
อเนกประสงค สําหรบั
ประชุมผูปกครอง
นักเรียนหรือจัด
กิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 
 

 

เวทีสําเรจ็รูปพรอมบันได  จํานวน 1 ชุด  
มีรายละเอียด ดังนี ้
-ขนาดเวทีไมนอยกวา 7.2 x 4.8 เมตร 
-ความสูงไมนอยกวา 60-100 ซม. 
-โครงสรางฐานอลูมิเนยีม  
-แผนพื้นเวทีไมนอยกวา 24 แผน แตละ
แผนขนาดไมนอยกวา 1.22 x 1.22 ซม. 
แผนพื้นหนาไมนอยกวา 18 มม. 
-รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 1,000 ก.ก.  
-บันไดอลูมเินียมสูงไมนอยกวา 60-100 
ซม. 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

336,000 - - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

89 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน ราคา 16,000 บาท  
จํานวน 2 เครื่อง 
 

32,000 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานธุรการ 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

90 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องแสกนเนอร สําหรับเก็บเอกสาร
ทั่วไป เครื่องละ 3,100 บาท  จํานวน  
2 เครื่อง 
 

6,200 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานธุรการ 

91 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA  
ราคา 2, 800 บาทจํานวน 2 เครื่อง 
 
 

5,600 - - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานธุรการ 

92 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
 

16,000 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานการเงินและบญัช ี

93 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 
 

7,700 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานการเงินและบญัช ี

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

94 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA      
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

2,800 - - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานการเงินและบญัช ี

95 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
 

22,000 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานเผยแพรและฝกอบรม 

96 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 
 

7,700 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานเผยแพรและฝกอบรม 

97 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA      
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

2,800 - - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานเผยแพรและฝกอบรม 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

98 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก สาํหรบังาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
 

16,000 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานสงเสริมสุขภาพ 

99 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

โตะ-เกาอี้ (สําหรับระดับปฏิบัติการ-
ชํานาญการ)  ชุดละ 8,000 บาท              
จํานวน 4 ชุด 

32,000 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานการเงินและบญัช ี
-งานสงเสริมสุขภาพ 
-งานเผยแพรและฝกอบรม 
-งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 

100 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ตูสําหรับใสเอกสาร (ชัน้บนเปนตูเหล็ก
บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ช้ันลางเปนตู
บานเลื่อนเหล็กทึบ 4 ฟุต) จํานวน 1 ชุด 
 

- 6,300 - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานบริการการแพทย 
ศูนยบริการสาธารณสุข 3 
 

101 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 - - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การแพทย 

-เพื่อใชบริการ 
ทันตกรรม 
-เพื่อดําเนินงานใหผาน
ตัวชี้วัดในการใหบริการ
ทันตกรรมปองกันใน
เด็กนักเรยีน 
-เพื่อลดโรคฟนผุ และ
โรคเหงือกอักเสบ 

เครื่องกําเนิดแรงอัดแบบแขวน  
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

25,500 
 
 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานโรงพยาบาล 

103 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
การแพทย 

-เพื่อใชบริการ 
ทันตกรรม 
-เพื่อดําเนินงานใหผาน
ตัวชี้วัดในการใหบริการ
ทันตกรรมปองกันใน
เด็กนักเรยีน 
-เพื่อลดโรคฟนผุ และ
โรคเหงือกอักเสบ 

เครื่องดูดน้ําลาย จํานวน 1 เครื่อง 72,500 
 

- - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานโรงพยาบาล 

104 สาธารณสุข ครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

-เพื่อใชทดแทน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องเกาในหอง
คอมพิวเตอรแมขาย  
 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมเกิน 18,000  บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง 

 

- 28,600 - - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 

 

แบบ ผ.08 



แบบ ผ.07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปน
เลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานการศึกษา         3      55,620,000       35    106,433,907         8      73,525,247          8      70,525,247       54    306,104,401

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม         3     55,620,000       35   106,433,907         8     73,525,247         8     70,525,247       54   306,104,401

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีว ิต 
   สูเมืองแหงความสุข

2.1 แผนงานการศึกษา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         1          500,000         1          500,000         1          500,000          1          500,000         4       2,000,000

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -           1          200,000         1          200,000          1          200,000         3          600,000

2.4 แผนงานสาธารณสุข        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห         1       2,500,000         1       2,500,000         1       2,500,000          1       2,500,000         4      10,000,000

2.6 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม         2      3,000,000         3      3,200,000         3      3,200,000         3      3,200,000       11     12,600,000

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561

เทศบาลนครตรัง

39



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

3.2 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -         -                   -         -                   -          -                   -         -                   -   

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณ
ของทองถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         1       4,100,000         1       4,100,000         1       4,100,000          1       4,100,000         4      16,400,000

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.3 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

4.5 แผนงานบริหารทั่วไป        -                    -          -                    -           1    180,000,000        -                    -           1    180,000,000

รวม         1      4,100,000         1      4,100,000         2   184,100,000         1      4,100,000         5   196,400,000
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยาง
ยั่งยืน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.2 แผนงานสาธารณสุข        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.3 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม       -                   -         -                   -         -                   -          -                   -         -                   -   
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

6.ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 แผนงานการศึกษา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        -                    -           3       1,377,700         1          400,000          1          400,000         5       2,177,700

6.4 แผนงานสาธารณสุข        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.6 แผนงานเคหะชุมชน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.8 แผนงานบริหารทั่วไป         2       1,150,000         2       1,150,000         2       1,150,000          2       1,150,000         8       4,600,000

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

6.10 แผนงานการพาณิชย        -                    -          -                    -          -                    -          -                    -          -                    -   

รวม         2      1,150,000         5      2,527,700         3      1,550,000         3      1,550,000       13      6,777,700

รวมทั้งสิ้น         8     63,870,000       44   116,261,607       16   262,375,247       15     79,375,247       83   521,882,101
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เดิม 
โครงการสื่อสัมพันธ 
ครอบครัวสุขสันต  
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง 

เดิม 
เพื่อใหครอบครัวของเด็ก 
ไดมโีอกาสสรางความสัมพันธ
ที่อบอุนเขมแข็ง ลดปญหา
ความรุนแรงและการทะเลาะ
วิวาทในครอบครัว 
 

เดิม 
จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธครอบครัว
สุขสันตของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

20,000 
 

(60 : 20,000) 
(59 : 40,000) 
(58 :    -    ) 

เดิม 
20,000 

เดิม 
20,000 

เดิม 
20,000 

เดิม 
เด็กปฐมวัย

และผูปกครอง
รอยละ 100 

เขารวม
กิจกรรม 

เดิม 
ครอบครัวของเด็กมโีอกาส
สรางความสัมพันธที่อบอุน
เขมแข็งลดปญหาความ
รุนแรงและการทะเลาะวิวาท
ในครอบครัว 

เดิม 
-สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษา
ปฐมวัย  
-ศพด.ทน.ตรัง 
 

 ใหม 
โครงการสื่อสัมพันธ 
ครอบครัวสุขสันต  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

ใหม 
เพื่อสรางสมัพันธภาพท่ีดีและ 
สงเสริมความรวมมือระหวาง
ครูผูดูแลเด็ก  
เด็กเล็กและผูปกครองโดย
ผานกิจกรรมการใชสื่อตางๆ  
ในการพัฒนาการเด็กเล็ก 
ทุกดาน 

ใหม 
จัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางครผููดูแลเด็ก เด็กเล็กและ
ผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครตรัง ดังนี ้
-กิจกรรมกลางแจง  
(สื่อสัมพันธครอบครัว 
สุขสันต) 
-กิจกรรมเกมสการแขงขัน 
-กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
 
 

 ใหม 
30,000 

ใหม 
30,000 

ใหม 
30,000 

ใหม 
เด็กปฐมวัย
ผูปกครอง
และครู

ผูดูแลเด็ก
รอยละ 
100 เขา

รวม
กิจกรรม 

ใหม 
ครู ผูดูแลเด็ก เด็กเล็กและ
ผูปกครอง มีสมัพันธภาพท่ีดี
ตอกัน เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ตามวัยภายใตบรบิทสังคม
และวัฒนธรรมเดียวกันโดย
ผานกิจกรรมการใชสื่อตางๆ
ในการพัฒนาการเด็กทุก
ดาน 
 
 

ใหม 
-สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษา
ปฐมวัย  
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการจดักิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการของ
เด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการและ
สงเสริมดานโภชนาการ 

จัดกิจกรรมสงเสรมิพัฒนาการ
และโภชนาการของเด็กปฐมวยั 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

15,000 
 

(60 : 10,000) 
(59 : 10,000) 
(58 : 10,000) 

เดิม 
15,000 

เดิม 
15,000 

เดิม 
15,000 

เด็กปฐมวัย
รอยละ 
100 

เขารวม
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการที่ด ี

-สํานักการศึกษา 
-งานการศึกษา
ปฐมวัย  
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ 

     ใหม 
30,000 

ใหม 
30,000 

ใหม 
30,000 

   

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับขอบเขตของหลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.เพื่อใหนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน 
3.เพื่อใหนักเรียนมีความพรอม
ที่จะศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- จัดเขาคายอบรมปรับพื้นฐาน
ดานวิชาการ               
- จัดฝกอบรมดานตางๆเพื่อสราง
ความเปนเลิศทางการศึกษา 
- จัดทัศนศึกษาดูงาน 
 

1,500,000 
 

(60 : 1,000,000) 
(59 : 3,500,000) 
(58 : 2,000,000) 

 

เดิม 
1,500,000 

เดิม 
1,500,000 

เดิม 
1,500,000 

ผูเขารวม
โครงการ 
มีความ               
พึงพอใจ            
ไมนอย
กวา 

รอยละ 85 
 

1.นักเรียนมีความรูเกีย่วกับ
ขอบเขตของหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.นักเรียนมีความรูเกีย่วกับ
กฎระเบียบของโรงเรียน 
3.นักเรียนมีความพรอมที่จะ
ศึกษาตอในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
-ร.ร.ท.1,ร.ร.ท.2,  
ร.ร.ท.6 

     ใหม 
2,500,000 

ใหม 
2,500,000 

ใหม 
2,500,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เดิม 
โครงการสงเสริม
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
2.เพื่อสงเสริมอจัฉริยภาพ 
แกนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังไปสูความเปนเลิศเต็ม
ตามศักยภาพ 
3.เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แกนักเรียนในสถานศึกษา 

เดิม 
- จัดคายวิชาการ นักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สงเสริมพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ 
 

1,000,000 
 

(60 : 800,000) 
(59 : 500,000) 
(58 : 500,000) 

 

เดิม 
1,000,000 

เดิม 
1,000,000 

เดิม 
1,000,000 

ผูเขารวม
โครงการ 
มีความ               
พึงพอใจ            
ไมนอย
กวา 

รอยละ 85 
 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
2.นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังเปนเลิศเตม็ตาม
ศักยภาพ 
3.สามารถพัฒนาทักษะทาง
วิชาการในกลุมสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานแก
นักเรียนในสถานศึกษา 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
-ร.ร.ท.2 และ 
ร.ร.ท.6 

 ใหม  
โครงการสงเสริม
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

 ใหม 
จัดกิจกรรมสงเสรมิทักษะทาง
วิชาการ การเขาคาย/การ
ฝกอบรมทักษะทางวิชาการ 
ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสงเสรมิพิเศษ การ
ประกวด การศึกษาดูงานและ
กิจกรรมอื่นๆ สําหรับนักเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ใหม 
1,800,000 

ใหม 
1,800,000 

ใหม 
1,800,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

เดิม 
1.เพื่อใหคณะผูบริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา 
ไดรับความรูความเขาใจ และมี
ประสบการณตรงทั้งใน-ตางประเทศ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูและสามารถ
สรางเครื่องมือเพื่อใชในการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ
ระบบการประกันคุณภาพ  
2.เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในของภาคี
เครือขายมรีะบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อใหสถานศึกษาและตน
สังกัดจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทีถู่กตองครบถวน 
ทันตอการใชงานและประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 

เดิม 
1.เชิงปริมาณ 
1.1คณะผูบริหารฯ ครู บุคลากรที่
เกี่ยวของทางการศึกษา350 คน 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1ผูเขารับการอบรมมีความรู ความ
เขาใจและสามารถสรางเครื่องมือ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2ผูเขารับการอบรมไดนําความรูที่
ไดจากการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
เปนเลิศทั้งใน-ตางประเทศ มา
ประยุกตใชกับสถานศึกษา 
2.3จัดจางโปรแกรมออนไลนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในสังกัด และตนสังกัดไดปอนขอมูล
ผานระบบอินเตอรเน็ตใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาอปท. 
2.4จัดจางโปรแกรมออนไลนระบบรับ-
สงหนังสือ เว็ปไซตของสถานศึกษา
และตนสังกัด 

2,500,000 
 

(60 : 400,000) 
(59 : 500,000) 
(58 : 500,000) 

เดิม 
2,500,000 

เดิม 
2,500,000 

เดิม 
2,500,000 

เดิม 
รอยละ 80 

ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม 
มีความพงึ

พอใจ 

เดิม 
1.คณะผูบริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของทาง
การศึกษาไดรับความรู ความ
เขาใจ และมีประสบการณตรง 
ทั้งใน-ตางประเทศ แลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
2.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังมีระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพดวยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายทั้งใน-ตางประเทศ 
และระบบติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.สถานศึกษาและตนสังกัดมี
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ใหม 
1. เพื่ออบรมดูงาน และพัฒนา
เครื่องมือจัดเก็บขอมูล
มาตรฐานการศึกษาทั้งใน-
ตางประเทศ มาประยุกตใชกับ
สถานศึกษา 
2. สราง พัฒนาฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศดานบริหาร
จัดการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
และตนสังกัด ระบบ 
Application ผานสมารทโฟน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยใชฐานขอมูลดานบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักการศึกษาและ
สถานศึกษาสูประเทศไทย 4.0
ระบบ Application ผาน
สมารทโฟน 

ใหม 
1 เชิงปริมาณ 
1.1  คณะผูบรหิารฯ ครู 
บุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา  350 คน        
2. เชิงคุณภาพ 
2.1  คณะผูบรหิารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา ไดรับความรู ความ
เขาใจ และ                               
มีประสบการณตรง ทั้งใน-
ตางประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู
และสามารถสรางเครื่องมือเพื่อ
ใชในการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อระบบการ
ประกันคณุภาพ ระบบ 
Application ผานสมารทโฟน 
 
 

 ใหม 
3,500,000 

ใหม 
5,500,000 

ใหม 
2,500,000 

ใหม 
รอยละ 80 
ที่เขารวม 
และพึง
พอใจ 

ใหม 
1. คณะผูบริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา ไดรับความรู 
ความเขาใจ และมี
ประสบการณตรง ทั้งใน-
ตางประเทศ แลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 
2. สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมรีะบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีมี                             
คุณภาพดวยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย ทั้งใน-
ตางประเทศ และระบบ
ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4.  จัดทําหองเรียนปฐมวัย 
4.0 พัฒนาการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 
สูประเทศไทย 4.0 
 

2.2  ระบบปฏิบัติการ และ
ครุภณัฑคอมพิวเตอรสามารถ 
ใชงาน และเชื่อมโยงกันเปน
เครือขายสูประเทศไทย 4.0  
ไดอยางประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด ระบบ 
Application ผานสมารทโฟน 
2.3 ระบบปฏิบัติการ ครภุัณฑ
คอมพิวเตอร  และสื่ออุปกรณ
การเรยีนรูในระดับปฐมวัย
สามารถใชงาน และเชื่อมโยงกัน
เปนเครือขายประเทศไทย 4.0 
ระบบ Application ผานสมารท
โฟน 
 
 
 
 
 

3. สถานศึกษาและตนสังกัด
มีระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการสามารถใชงาน และ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขายสู
ประเทศไทย 4.0 
Application ผานสมารท
โฟน ไดอยางประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชนสูงสดุ 
4. สถานศึกษานําสื่อ
อุปกรณการเรียนรูในระดับ
ปฐมวัยใชงาน และเชื่อมโยง
กันเปนเครือขายประเทศไทย 
4.0 สอดคลองกับแผนชาตฯิ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการนิเทศ
การศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

เดิม 
1.เพื่อใหคณะผูบริหารฯ ครู
และบุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา ไดรับความรู ความ
เขาใจในการจัดการเรียนรูคืน
ครูสูหองเรียน 
2.เพื่อใหสถานศึกษามี
ผูบริหาร–ครูแกนนําเพื่อเปน
ตนแบบที่ดีใหกับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรังและ
สรางเครือขายอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อใหสถานศึกษาและตน
สังกัดมีระบบการบริหาร
จัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

เดิม 
1.เชิงปริมาณ 
1.1คณะผูบริหารฯ ครู บุคลากรที่
เกี่ยวของทางการศึกษา 350 คน 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1ผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในการจัดการเรียนรู 
สูหองเรียน 
2.2สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคคล สรางขวัญและกําลังใจแก
ครูผูสอน   
2.3จัดประกวดผูบริหาร -ครูแกน
นําเพื่อเปนตนแบบที่ดีใหกับครู
โรงเรียนและศูนยฯในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
2.4ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เปน
เลิศ ทั้งใน-ตางประเทศ 
 
 

2,000,000 
 

(60 : 400,000) 
(59 : 500,000) 
(58 : 500,000) 

เดิม 
2,000,000 

เดิม 
2,000,000 

เดิม 
2,000,000 

เดิม 
รอยละ 80 

ของ
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพงึ
พอใจ 

เดิม 
1.คณะผูบริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา ไดรับความรู ความ
เขาใจในการจัดการเรียนรูสู
หองเรียน 
2.สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีผูบริหาร-
ครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบที่ดี
ใหกับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังและสราง
เครือขายทางการศึกษา 
ทั้งใน-ตางประเทศ 
3.สถานศึกษาและตนสังกัดมี
ความเขมแข็งในการจัด
การศึกษาในพื้นฐานความเปน
ไทยสูระดับสากล 
 
 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ใหม 
1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูสูหองเรียนสู 
ไทยแลนด 4.0 
2.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบุคคล สรางขวัญและ
กําลังใจแกครูผูสอน   
3.จัดประกวดผูบริหาร -ครู
แกนนําเพื่อเปนตนแบบที่ดี
ใหกับครูโรงเรียนและศูนยฯ
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
4.ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
เปนเลิศ ทั้งใน-ตางประเทศ 

ใหม 
1 เชิงปริมาณ 
1.1 คณะผูบริหารฯ ครู  บคุลากรที่
เกี่ยวของทางการศึกษา 350 คน                 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1 คณะผูบริหารฯ ครแูละบุคลากร
ที่เกี่ยวของทางการศึกษา ไดรับ
ความรู ความเขาใจในการจดัการ
เรียนรูคืนครสููหองเรียน สรางสื่อ 
นวัตกรรมไทยแลนด 4.0 
2.2 สถานศกึษามผีูบริหาร –ครูแกน
นําเพื่อเปนตนแบบที่ดีใหกับ
สถานศกึษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
และสรางเครือขายอยางมี
ประสิทธภิาพ 
2.3 สถานศกึษาและตนสังกดัมรีะบบ
การบริหารจัดการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ใหม 
2,500,000 

ใหม 
3,000,000 

ใหม 
3,000,000 

ใหม 
รอยละ 80 
ที่เขารวม 
และพึง
พอใจ 

ใหม 
1.คณะผูบริหารฯ ครูและ
บุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา ไดรับความรู ความ
เขาใจในการจดัการเรียนรูสู
หองเรียน มีสื่อ นวัตกรรมไทย
แลนด 4.0 ที่สะทอนผูเรียนที่มี
คุณภาพ 
2.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังมผีบ.ครูแกนนําเพื่อเปน
ตนแบบที่ดีใหกับสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง และสราง
เครือขายทางการศึกษา ทั้งใน-
ตางประเทศ 
3.สถานศึกษาและตนสังกัดมี
ความเขมแข็งในการจดั
การศึกษาในพื้นฐานความเปน
ไทยสูระดับสากล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจางที่
ปรึกษาจัดหาครู
ชาวตางชาติพัฒนา
หลักสตูรภาษา 
ตางประเทศสังกัด
เทศบาลนครตรัง  

เดิม 
1.นักเรียนสามารถสื่อสาร
สนทนาภาษาอังกฤษได 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนรูโดยผานกิจกรรมการ
เรียนรู และหรือกิจกรรมตางๆ 
3.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังมีหลักสูตร Mini 
English Program สอดคลอง
กับบริบทสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ 
4.นักเรียน ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาไดเขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณในการใชภาษา 
อังกฤษในตางประเทศ 
 
 

เดิม 
1.เชิงปริมาณ 
1.1ครูผูสอนชาวตางชาติสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรัง จํานวน 30 คน 
1.2หลักสูตรภาษาตางประเทศ 
จํานวน 1 ชุด แตละระดับ 
2.เชิงคุณภาพ 
จางที่ปรึกษาโครงการเพื่อ 
2.1พัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ
และ Mini English Program  
2.2จัดหาครูชาวตางชาติปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
2.3ติดตามและควบคุมคุณภาพ
ครูผูสอนชาวตางชาติ และจัดทํา
รายงานความกาวหนา 
2.4 จัดทําขอสอบ Pre-test และ 
Post-test ประเมินทักษะดาน
ภาษาตางประเทศของนักเรียน  
 

เดิม 
15,000,000 

 
(60 : 3,500,000) 
(59 :      -      ) 
(58 :      -      ) 

 

20,000,000 30,000,000 30,000,000 รอยละ 80 
ของ

ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจตอ
การสอน 

มีหลักสูตร 
Mini 

English 
Program 
สอดคลอง
กับบริบท       

สถาน 
ศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

 

1.นักเรียนมีความรูสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได 
2.ครูไทยกับครชูาวตางชาติได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยว กับ
หลักสูตรกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.นักเรียนมีความสุข สนุกใน
การเรียนรูโดยผานกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ  
4.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังมีหลักสูตร Mini 
English Program สอดคลอง
กับบริบทสถานศึกษา 
5.ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของกับการศึกษามีความ
พึงพอใจในการสอนของครู
ชาวตางชาติ 
 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
เปนผูฝกสอนใหกับนักเรียนที่เปน
ตัวแทนเขารวมแขงขันฯ 
2.6 ทําบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ MOU กับหนวยงาน องคกร 
สถาบันทางการศึกษาทั้งใน-
ตางประเทศเพ่ือสงนักเรียน ผูบริหาร 
ครู บุคลากรฯแลกเปลี่ยนภาษาใน
ตางประเทศ 

  ใหม 
จางท่ีปรึกษาโครงการเพื่อ 
1. พัฒนาหลักสูตร
ภาษาตางประเทศและ Mini  
English  Program  
2. จัดหาครูชาวตางชาติ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
3. ติดตามและควบคมุ
คุณภาพรูผูสอนชาวตางชาติ 
และจัดทํารายงาน

ใหม 
1 เชิงปริมาณ 
1.1 ครูผูสอนชาวตางชาตสิอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครตรัง  จํานวน 
30 คน 
1.2 หลักสูตรภาษาตางประเทศ 
จํานวน 1 ชุดแตละระดับ 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1  นักเรียนสามารถสื่อสาร 
สนทนาภาษาอังกฤษได 

ใหม 
17,000,000 

      



 

52 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ความกาวหนา 
4. จัดทําขอสอบ Pre-test 
และ Post-test ประเมิน
ทักษะดานภาษาตางประเทศ
ของนักเรียน  
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
และเปนผูฝกสอนใหกับ
นักเรียนที่เปนตัวแทนเขารวม
แขงขันฯ 
 6. ทําบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ MOU กับหนวยงาน 
องคกร สถาบันทางการศึกษา 
ทั้งใน-ตางประเทศ เพื่อสง
นักเรียน ผูบริหาร ครู 
บุคลากรฯแลกเปลี่ยนภาษา
ในตางประเทศ 
 
 
 

2.2  นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรยีนรูโดยผานกิจกรรมการ
เรียนรู และหรือกิจกรรมตางๆ  
2.3 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมหีลักสูตร 
Mini English Program 
สอดคลองกับบริบทสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ 
2.4 นักเรียน ผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาไดเขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณในการใช
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการประกวด
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

เดิม 
1.เพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนในระดับภาคใตเขา
รวมการแขงขันทักษะวิชาการ  
ระดับประเทศ 
2.เพื่อประชาสัมพันธ
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินภาคใต 
และระดับประเทศ 
 

เดิม 
1.เชิงปริมาณ 
1.1คณะผูบริหารฯ ครู บุคลากร 
ที่เกี่ยวของทางการศึกษา ของ 
โรงเรียน 8 โรง และ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2 ศูนย 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1 จัดการประกวด/แขงขัน
กิจกรรมทางวิชาการของนักเรยีน 
คณะผูบริหารฯ ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของทางการศึกษา ในระดับ
ภาคใตและคัดเลือกตัวแทนไป
แขงขันตอในระดับประเทศ 
2.2 จัดบูธนิทรรศการทางวิชาการ
ระดับภาคใตและระดับประเทศ 
 
 
 
 

2,500,000 เดิม 
2,500,000 

เดิม 
2,500,000 

เดิม 
2,500,000 

เดิม 
รอยละ 80 

ของ
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพงึ
พอใจ 

เดิม 
1.นักเรียน คณะผูบริหารฯ ครู
และบุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษาไดมีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ประสบการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้นและได
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
2.สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรังมีชื่อ เสียง
เปนที่ยอมรับของชุมชน 
สังคม และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินภาคใต 
และระดับประเทศ 
 

-สํานักการศึกษา 
-หนวย
ศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ใหม 
1.เพื่อจัดการประกวด/
แขงขันกิจกรรมทางวิชาการ
ของนักเรียน คณะผูบรหิารฯ 
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาในระดับ
ภาคใตและคัดเลือกตัวแทน
ไปแขงขันตอใน
ระดับประเทศ 
2.เพื่อจัดบูธนิทรรศการทาง
วิชาการระดับภาคใตและ
ระดับประเทศ 

ใหม 
1 เชิงปริมาณ 
1.1  คณะผูบรหิารฯ ครู 
บุคลากรที่เกีย่วของทาง
การศึกษา ของ โรงเรียน 8 โรง 
และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย                 
2. เชิงคุณภาพ 
2.1  เพื่อประชาสัมพันธ
การศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินภาคใต  และ
ระดับประเทศ 
2.2  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรยีน
ในระดับภาคใต เขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ  
ระดับประเทศ 

 ใหม 
3,000,000 

ใหม 
3,000,000 

ใหม 
3,000,000 

ใหม 
รอยละ 80 
ที่เขารวม 
และพึง
พอใจ 

ใหม 
1.นักเรียน คณะผูบริหารฯ 
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาไดพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ 
2.สถานศึกษาในสักงัด
เทศบาลนครตรังมีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับของชุมชน 
สังคม และระดับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินภาคใต  
และระดับประเทศ 
3.นักเรียน คณะผูบริหารฯ 
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาไดมีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ประสบการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 เดิม 
โครงการปูกระเบื้อง
ทางเดินบนอาคาร
เรียน 4 โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

เพื่อปูกระเบื้องบนทางเดิน
ใหสวยงามและดูแลทําความ
สะอาดไดงาย 

เดิม 
ปูกระเบื้องบนทางเดินอาคาร 4 
 
 

- - เดิม 
161,000 

- 1 หลัง ทางเดินบนอาคารเรียน 4 
สวยงามและดูแลทําความ
สะอาดไดงาย 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

 ใหม 
โครงการปูกระเบื้อง
ทางเดินอาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

 ใหม 
ปูกระเบื้องบนทางเดินอาคาร
เรียน 4  ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 
พื้นท่ีไมนอยกวา 260 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

- ใหม 
166,700 

- - 1 หลัง 
 

  

10 โครงการปูกระเบื้อง
รอบโรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

เพื่อปูกระเบื้องรอบโรง
อาหารใหสวยงามและดูแล
ทําความสะอาดไดงาย 

เดิม 
ปูกระเบื้องรอบโรงอาหาร 
 

- เดิม 
217,000 

- - 1 หลัง 
 

เดิม 
โรงอาหารสวยงามและดูแล
ทําความสะอาดไดงาย 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

   ใหม 
ปูกระเบื้องรอบโรงอาหาร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 111 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

- ใหม 
67,900 

- -  ใหม 
โรงเรียนมีโรงอาหารที่
สวยงาม สะอาด สะดวกแก
การปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการทาส ี
โรงอาหารโรงเรยีน
เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

1.เพื่อทาสีโรงอาหารซึ่งมี
สภาพเกา 
2.สรางบรรยากาศที่ดีใหกับ
ครู นักเรียน และผูปกครอง 
 

เดิม 
ทาสีโรงอาหารทั้งภายนอกและ
ภายใน 
 

- - - เดิม 
350,000 

 

1 หลัง โรงอาหารสวยงาม สราง
บรรยากาศที่ดีใหกับครู 
นักเรียนและผูปกครอง 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

   ใหม 
ทาสีโรงอาหารทั้งภายนอกและ
ภายใน พื้นท่ีไมนอยกวา  
1,535 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหม 
202,800 

-     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
หองเรยีนคอมพิวเตอร
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

เพื่อปรับปรุงหองเรียน
คอมพิวเตอร อาคารเรยีน 4 

เดิม 
ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอร
จํานวน 1 หอง 
-ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและบาน
ประตูพรอมติดตั้งมานปรบัแสง 
-ปูกระเบื้อง 
-ติดตั้งปลั๊กไฟ 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ 
พัดลมดดูอากาศ 

- เดิม 
510,000 

- - 1 หอง หองเรียนคอมพิวเตอรเหมาะ
สําหรับจัดการเรียนรู 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

   ใหม 
-ติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและบาน
ประตูพรอมติดตั้งมานปรบัแสง 
-ปูกระเบื้องพื้น 
-เดินระบบสายไฟฟาและสาย
แลนสําหรับคอมพิวเตอร 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ 
พัดลมดดูอากาศ 
 
 

- ใหม 
231,000 

- -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุง 
ราวบันไดและที่กั้น
พนักพิง อาคารเรียน 
4 โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 

เดิม 
เพื่อปรับปรุงและติดตั้งราว
บันไดสแตนเลส และที่กัน้
พนักพิงสแตนเลส อาคาร
เรียน 4 หนาหองเรียน  
จํานวน 4 ชั้น 
 

เดิม 
ปรับปรุงราวบันไดสแตนเลส  
32 x 1,800 เมตร และพนักพิง 
สแตนเลส 72 x 600 เมตร 

เดิม 
100,800 

- - - เดิม 
4 ชั้น 

มีราวบันไดและท่ีกั้นพนักพิง
ที่สวยงามและทนทาน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 
1 (สังขวิทย) 

  ใหม 
เพื่อปรับปรุงและติดตั้งราว
บันไดสแตนเลส และที่กัน้
พนักพิงสแตนเลสหนา
หองเรียน จํานวน 4 ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม 
ปรับปรุงราวบันไดสแตนเลส  
อาคารเรยีน 4 จํานวน 4 ชั้น 
จํานวน 24 เมตรและพนักพิง 
สแตนเลส ช้ัน 2 ชั้น 3 ชั้น 4 
ความยาว 72 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

- ใหม 
160,000 

- - ใหม 
1 หลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
หองเรยีนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อปรับปรุงหองเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใหมี
ความเหมาะสม สวยงามและ
เพียงพอ 

เดิม 
ปรับปรุงหองเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 7 หอง  
ประกอบดวย 
-ติดตั้งเหล็กดัดประตูและหนาตาง 
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ   
-ติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 2 จุด 
-ติดต้ังผามาน 
-เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 
-เปลี่ยนบานหนาตางเปนอลูมิเนียม
บานเลื่อน 

เดิม 
1,120,000 

- - - 7  หอง หองเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความเหมาะสม 
สวยงามและเพียงพอ 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ปรับปรุงหองเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 7 หอง 
ประกอบดวย 
-ติดตั้งเหลก็ดดัประตแูละหนาตาง 
-เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 
-ติดต้ังมานปรับแสง 
-ติดกระจกปดชองระบายอากาศ 
-เปลี่ยนกระดานดําเปนกระดาน

ใหม 
1,236,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

เขียนไวทบอรด 
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศและพัดลม
ดูดอากาศ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

15 โครงการปรับปรุง
หองพักครูโรงเรยีน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อปรับปรุงหองพักครูให
เปนระเบียบ เรยีบรอยและ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 

เดิม 
ปรับปรุงหองพกัครู จํานวน 3 หอง 
ดังนี ้
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
-ติดต้ังผามาน  
-ติดต้ังเครื่องดูดอากาศ  
-เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 

- เดิม 
900,000 

 

- - 3  หอง หองพักครูเปนระเบียบ 
เรียบรอยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ปรับปรุงหองพกัคร ูจํานวน 3 หอง 
ดังนี ้
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
-ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ  
-เปลี่ยนประตูเปนกระจกบานเปด 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

 ใหม 
779,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงหอง
ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อปรับปรุงหองผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีความ
เหมาะสมและสวยงาม 

เดิม 
ปรับปรุงหองผูบริหารสถานศึกษา 
1 หอง 
- ตกแตงภายในหอง 

- เดิม 
470,000 

 

- - 1  หอง หองผูบริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสมและสวยงาม 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ปรับปรุงหองผูบริหารสถานศึกษา 
1 หอง 
- บิ้วอินภายใน 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

 ใหม 
112,700 

 

     

17 โครงการทาสีอาคาร
เรยีนโรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อใหโรงเรียนมีความ
สวยงามเปนระเบยีบ
เรียบรอย 

เดิม 
ทาสีอาคารเรียนจํานวน 4 หลงั
ประกอบดวยอาคารเรยีน 3, 5, 6, 7 

- เดิม 
2,000,000 

- - 4  หลัง โรงเรียนมีความสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ทาสีอาคารเรียน จํานวน 4 หลัง 
ประกอบดวย อาคารเรยีน 3,5,6,7 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 

 ใหม 
2,749,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนระหวาง
อาคารเรยีน 6 และ 7 
โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

เพื่อปรับภูมิทัศนระหวาง
อาคารเรยีน 6 และ 7  
ใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย 

เดิม 
ปรับปรุงภูมิทัศนระหวางอาคาร
เรียน 6 และ 7 พื้นท่ี 
ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร 
- เทคอนกรีต 
- ปูกระเบื้อง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 

เดิม 
150,000 

 

- - - 1  แหง ภูมิทัศนระหวางอาคารเรียน 
6 และ 7 ใหมีความสวยงาม 
เปนระเบียบเรียบรอย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ปรับปรุงภูมิทัศนระหวางอาคาร
เรียน 6 และ 7 พื้นท่ีไมนอยกวา 
160  ตารางเมตร 
- ปรับระดับ 
- ผิวคอนกรีตพิมพลาย 
- ทําหลังคาคลุม 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 

 ใหม 
458,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการปูพื้นหญา
เทียมลานหนาเสาธง 
อนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) 

เพื่อปูพ้ืนหญาเทียมลานหนา
เสาธง อนุบาล ใหนักเรยีน
ทํากิจกรรมอยางปลอดภยั 
และสวยงาม 

เดิม 
ปูพื้นหญาเทียมลานหนาเสาธง 
อนุบาล  พื้นท่ีไมนอยกวา 450  
ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

เดิม 
600,000 

 

- - - 1 แหง มีสนามหญาเทียมลานหนา
เสาธง อนุบาล ใหนักเรยีนทํา
กิจกรรมอยางปลอดภยั และ
สวยงาม 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

   ใหม 
ปูพื้นหญาเทียมลานหนาเสาธง 
อนุบาล พ้ืนที่ไมนอยกวา  
458 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหม 
486,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางทาง
เชื่อมระหวางอาคาร
เรียนกฤษณากับ
อาคารเรยีนปาหนัน
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

เพื่อกอสรางทางเช่ือมระหวาง
อาคารเรยีนกฤษณากับ
อาคารเรยีนปาหนันใหสะดวก
และปลอดภัย 

เดิม 
กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียนกฤษณากับอาคารเรียน
ปาหนัน ขนาดกวาง ไมนอยกวา 
4.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 7.30 
เมตรและหลังคาคลุม Metal  
Sheet  

เดิม 
250,000 

- - - 1 หลัง โรงเรียนมีทางเช่ือมอํานวย
ความสะดวกและปลอดภัย
ใหกับนักเรียน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

   ใหม 
กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
เรียนกฤษณากับอาคารเรียน
ปาหนัน ขนาดกวาง 1.20 เมตร  
ความยาวไมนอยกวา 3.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 3.66 
ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 
 
 

 ใหม 
182,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
หอง DLIT โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

เพื่อปรับปรุงหอง DLIT 
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหกับนักเรียน 

ปรับปรุงหอง DLIT จํานวน 2 
หอง ประกอบดวย 
- เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง 
- ติดตั้งหนาตางกระจก 
- ติดตั้งเหล็กดัด 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- ติดตั้งเครื่องดดูอากาศ 
- ติดตั้งผามาน 
- ติดตั้งกระดานไวทบอรด 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน 
- ทาสี 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

เดิม 
600,000 

- - - 2 หอง มีหอง DLIT สําหรับจดั
กิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน
เทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

    
 
 
 

 ใหม 
424,200 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุง 
หองศูนยการเรยีนรู 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

เพื่อปรับปรุงหองศูนยการ
เรียนรูสําหรับจัดกิจกรรม
การเรยีนรูใหกับนักเรียน 

เดิม 
ปรับปรุงหองศูนยการเรียนรู  
ปละ 2 หอง ประกอบดวย 
-เปลี่ยนประตเุปนบานสวิง 
-ติดตั้งหนาตางกระจก 
-ติดตั้งเหล็กดัด 
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ 
-ติดตั้งผามาน 

480,000 เดิม 
480,000 

500,000 500,000 เดิม 
8 หอง 

มีหองศูนยการเรียนรูสําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

   ใหม 
ปรับปรุงหองศูนยการเรียนรู  
ปละ 2 หอง ประกอบดวย 
- เปลีย่นประตเูปนบานสวิง 
- ติดตั้งหนาตางกระจก 
- ติดตั้งเหล็กดัด 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- ติดตั้งเครื่องดดูอากาศ 
- ติดตั้งพัดลมโคจร 
- ติดตั้งผามาน 

 ใหม 
498,700 

  ใหม 
6 หอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาภายใน
อาคารปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคารปฐมวัยที่สะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน
อาคารปฐมวัย   
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

เดิม 
400,000 

- - - 1 หลัง มีระบบไฟฟาภายในอาคาร
ปฐมวัยที่สะดวกปลอดภัย 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียน 
เทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
447,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการกอสราง 
ยกพื้นซีเมนต 
ทางเทาริมรั้ว
โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

เพื่อกอสรางทางเทาให
นักเรียน ผูปกครอง เดินได
สะดวก สะอาด ปลอดภยั  

เดิม 
กอสรางทางเทายกพื้นซีเมนต
ตลอดแนวรั้วดานในโรงเรียน 
ขนาดกวางไมนอยกวา 2.5 เมตร  
ยาวไมนอยกวา 67.1 เมตร  
หนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
ผิวขัดหยาบ  

- เดิม 
80,000 

 

- - 1 แหง โรงเรียนมีทางเทาให
นักเรียน ผูปกครอง เดินได
สะดวก สะอาด ปลอดภยั 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 

   ใหม 
กอสรางทางเทายกพื้นซีเมนตตลอด
แนวรั้วดานในโรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) หนา 0.10 เมตร 
กวาง 2.10 - 3.40 เมตร ยาวไมนอย
กวา 63 เมตร หรือพื้นทีไ่มนอยกวา  
157 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

- ใหม 
85,800 

- -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งเสา
ไฟพรอมหลอดไฟฟา
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ)  
 

เพื่อติดตั้งเสาไฟพรอมหลอด
ไฟฟาสองสวางจํานวน 6 จุด
สําหรับนักเรียนใชทํา
กิจกรรมบริเวณรอบสนาม
ทางเขา – ออก   

เดิม 
ติดตั้งเสาไฟพรอมหลอดไฟฟา
สองสวางจํานวน 6 จุด บริเวณ
รอบสนามทางเขา – ออก ดังนี้ 
-ติดตั้งเสาไฟฟาความสูงไมนอย
กวา 5 เมตร จํานวน 6 เสา และ
หลอดไฟความสวางไมนอยกวา 
500 วัตต จํานวน 6 หลอด  
พรอมอุปกรณอื่นและคาติดตั้ง  

เดิม 
300,000 

 

- - - 6 จุด 
 

โรงเรียนมีเสาไฟพรอมหลอด
ไฟฟาสองสวาง สําหรับ
นักเรียนทํากิจกรรมบริเวณ
รอบสนามทางเขา – ออก   

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

   ใหม 
ติดตั้งเสาไฟพรอมหลอดไฟฟา
สองสวาง จํานวน 6 จุด บริเวณ
รอบสนามทางเขา-ออก โดยติดตั้ง
เสาไฟฟา ความสูงไมนอยกวา 5 
เมตร จาํนวน 6 เสา พรอมโคม
ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต 
และอุปกรณอื่นๆ ครบชุด 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

ใหม 
423,000 

- - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการกอสราง
หองน้ําหลังอาคาร
เรียน 1 โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

- เพื่อรื้อหองนํ้าเดิมที่ชํารุด
ทรุดโทรมและกอสรางหองนํ้า
ใหม 
- เพื่อใหนักเรียนมีหองน้ํา 
หองสวมที่เปนมาตรฐานและ
เพียงพอกับนักเรียน 

- งานรื้อหองน้ําเดิม 1หลัง 
- งานกอสรางอาคารหองน้ําใหม  
พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 
หลัง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 

- เดิม 
661,000 

 

- - 1 หลัง - นักเรียนมีหองน้ําหองสวม
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

     ใหม 
1,334,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
หองเรียน และหอง
พิเศษอาคารเรียน 3  
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ปรับปรุงหองเรียน และหอง
พิเศษอาคารเรียน 3  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
 
 
 

เดิม 
- ปรับปรุงหองเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2 หอง 
- ปรับหองพิเศษจํานวน 2 หอง 
 
 

เดิม 
2,000,000 

 

- - - 4 หอง โรงเรียนมีหองเรียนและหอง
พิเศษสําหรับนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น
และเพียงพอสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

   ใหม 
- ปรับปรุงหองเรียนและหอง
พิเศษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
หองเรียน 2 หอง และหองพิเศษ 
2 หอง 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- ติดตั้งพัดลมโคจร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 
 

 ใหม 
1,164,000 

- -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 เดิม 
โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตบริเวณ
หลังอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 

เดิม 
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
บริเวณหลังอาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

เดิม 
กอสรางถนนคอนกรีตบริเวณหลัง
อาคารเรยีน 2 จํานวน 1 สาย 
 
 

- เดิม 
300,000 

 

- - 1 สาย เดิม 
โรงเรียนมีถนนคอนกรีต
บริเวณหลังอาคารเรียน 2  
ที่ไดมาตรฐาน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

 ใหม 
โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้าํ  
ค.ส.ล. โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ใหม 
เพื่อกอสรางถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.หลังอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ใหม 
กอสรางถนนและรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. หลังอาคารเรียน 2   
จํานวน 1 สาย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาลนครตรัง) 
 
 
 
 
 

- ใหม 
312,000 

 

- -  ใหม 
โรงเรียนมีถนนและ  
รางระบายน้าํไดมาตรฐาน
และปลอดภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการสนับสนุน 
คาใชจายการบริหาร 
สถานศึกษา 

เพื่อดําเนินการจัดสรร 
งบประมาณจากกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิ่นและ
เทศบาลนครตรังเปน
คาใชจายสําหรับสนับสนุน 
สถานศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาทองถิ่น 

เดิม 
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก 
เด็กนักเรยีนอนุบาล – ประถม 
ศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลนครตรัง, ศพด.ทน.ตรัง,  
ศพด.วัดควนวิเศษ, ศพด.วัดคลอง
น้ําเจ็ด 

เดิม 
16,030,000 
งบอุดหนุน 

 
 

เดิม 
16,030,000 
งบอุดหนุน 

เดิม 
16,030,000 
งบอุดหนุน 

 

เดิม 
16,030,000 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของนักเรียน 
โรงเรียนใน 

สังกัด เทศบาล
นครตรัง, 

ศพด.ทน.ตรัง, 
ศพด.วัดควน

วิเศษ, ศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังไดรับงบประมาณจาก
กรมสงเสรมิการปกครอง 
ทองถ่ินและเทศบาลนครตรัง
อยางเพียงพอในการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาทองถ่ิน  
 

-สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
-ศพด.ทนตรัง  
-ศพด.วัดควน 
วิเศษ 
-ศพด.วัดคลองน้ํา
เจ็ด  
 

   2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง    
 
 
 
 
 

5,100,000 
งบเทศบาล 

5,100,000 
งบเทศบาล 

5,100,000 
งบเทศบาล 

5,100,000 
งบเทศบาล 

รอยละ 100 
ของนักเรียน 

ไดรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1,2,6  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
ทองถ่ิน   
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตู
รสถานศึกษา (160,000)   
- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 
(134,400)  
- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน (800,000)  
- คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน (400,000)  
- คาใชจายในการพัฒนา 
ขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. (750,000)  
- คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใน
การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
(7,000,000) 
 

11,999,400 
งบอุดหนุน 

11,999,400 
งบอุดหนุน 

11,999,400 
งบอุดหนุน 

11,999,400 
งบอุดหนุน 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   - คาใชจายในการสงเสรมิองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนระดับ
สถานศกึษา (100,000)  
- คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา (205,000)  
- คาใชจายในการสงเสรมิกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา อปท. 
(400,000)  
- คาใชจายในการจดัทําศูนยการ
เรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศกึษา (400,000) 
- คาใชจายในการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ (1,600,000) 
- คาใชจายในกิจกรรมของศูนย
การเรยีนรูดานการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา (50,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
ทองถ่ิน (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ 
นักเรียนยากจน)    
 

383,000 
งบอุดหนุน 

 

383,000 
งบอุดหนุน 

 

383,000 
งบอุดหนุน 

 

383,000 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-ร.ร.ท. 1-8 

   5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจดัการศึกษาตั้งแต
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
- คาใชจายในการจดัการเรียน 
การสอน (รายหัว) (10,868,000)  
- คาหนังสือเรียน (2,921,997)  
- คาเครื่องอุปกรณการเรียน 
(1,632,840)  
- คาเครื่องแบบนักเรยีน (1,719,400)  
- คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
(2,683,490) 
 
 

19,900,000 
งบอุดหนุน 

19,900,000 
งบอุดหนุน 

19,900,000 
งบอุดหนุน 

19,900,000 
งบอุดหนุน 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
- สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
ศพด.ทน.ตรัง (644,300)  
- สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
ศพด.วัดควนวิเศษ (168,300)  
- สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
ศพด.วัดคลองน้ําเจ็ด (136,000)  
   

948,600 
งบอุดหนุน 

948,600 
งบอุดหนุน 

948,600 
งบอุดหนุน 

948,600 
งบอุดหนุน 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานการศึกษา
ปฐมวัย 
-ศพด.ทน.ตรัง  
-ศพด.วัดควน 
วิเศษ 
-ศพด.วัดคลองน้ํา
เจ็ด 

   7. เงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจาย
ในการจางพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
เขาสูประเทศไทย 4.0  
(3,600,000) 
 
 
 
 

3,600,000 - - - รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ใหม 
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก 
เด็กนักเรยีนอนุบาล – ประถม 
ศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลนครตรัง, ศพด.ทน.ตรัง,  
ศพด.วัดควนวิเศษ  
 

ใหม 
16,030,000 
งบอุดหนุน 

 

ใหม 
17,119,600 
งบอุดหนุน 

 

ใหม 
17,119,600 
งบอุดหนุน 

 

ใหม 
17,119,600 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของนักเรียน 
โรงเรียนใน 

สังกัด เทศบาล
นครตรัง, 

ศพด.ทน.ตรัง, 
ศพด.วัดควน

วิเศษ, ศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังไดรับงบประมาณ
จากกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินและเทศบาลนครตรัง
อยางเพียงพอในการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาทองถ่ิน  
 

-สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
-ศพด.ทนตรัง  
-ศพด.วัดควน 
วิเศษ 
 
 

   2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง    
 
 
 
 
 
 

5,100,000 
งบเทศบาล 

 

5,460,000 
งบเทศบาล 

 

5,460,000 
งบเทศบาล 

 

5,460,000 
งบเทศบาล 

 

รอยละ 100 
ของนักเรียน 

ไดรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1,2,6  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   3.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาทองถิ่น  
-คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (160,000)   
-คาใชจายอินเตอรเนต็โรงเรียน 
(134,400)  
-คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน (800,000)  
-คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน (400,000)  
-คาใชจายในการพัฒนา 
ขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. (750,000)  
-คาใชจายในการพฒันาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 
(7,000,000)  
 
 

11,599,400 
งบอุดหนุน 

12,419,400 
งบอุดหนุน 

 

680,000 
งบเทศบาล 

12,419,400 
งบอุดหนุน 

 

680,000 
งบเทศบาล 

12,419,400 
งบอุดหนุน 

 

680,000 
งบเทศบาล 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนระดับ
สถานศึกษา (100,000)  
-คาใชจายในการรณรงคปองกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
(205,000)  
-คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
รักการอานในสถานศึกษา อปท. 
(400,000)  
-คาใชจายในการจัดทําศูนยการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา (400,000)   
-คาใชจายในการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ (1,200,000) 
-คาใชจายในกิจกรรมของศูนย 
การเรยีนรูดานการทองเที่ยว 
ในสถานศึกษา (50,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   -คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ ระดับสวนกลาง 
(500,000 งบอุดหนุน) 
(100,000 งบเทศบาล) 
-คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ ระดับกลุมจังหวัด
(220,000 งบอุดหนุน) 
(80,000 งบเทศบาล) 
-คาใชจายในการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” สู “ศูนยการเรยีนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
(100,000 งบอุดหนุน) 
(500,000 งบเทศบาล) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
ทองถ่ิน (คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ 
นักเรียนยากจน)   

383,000 
งบอุดหนุน 

 

801,000 
งบอุดหนุน 

 

801,000 
งบอุดหนุน 

 

801,000 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
 

   5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับ อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-คาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) (10,868,000)  
-คาหนังสือเรียน (2,921,997)  
-คาเครื่องอุปกรณการเรียน 
(1,632,840)  
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
(1,719,400)  
-คากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
(2,683,490)  
 

19,900,000 
งบอุดหนุน 

 

19,825,727 
งบอุดหนุน 

 

19,825,727 
งบอุดหนุน 

 

19,825,727 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของสถาน 
ศึกษาไดรับ 
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานโรงเรียน  
-งานงบประมาณ 
-รร.ท.1-8  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
-สื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 
ศพด.ทน.ตรัง (644,300)  
-สื่ออุปกรณการเรยีนการสอน 
ศพด.วัดควนวิเศษ (168,300)  

948,600 
งบอุดหนุน 

 

812,600 
งบอุดหนุน 

 

812,600 
งบอุดหนุน 

 

812,600 
งบอุดหนุน 

 

รอยละ 100 
ของศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็ก ไดรับ
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานการศึกษา
ปฐมวัย  
-งานงบประมาณ 
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ  
 

   7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
-คาหนังสือเรียน (96,800) 
-คาอุปกรณการเรยีน (96,800) 
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
(145,200) 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(208,120) 
 
 

- 546,920 
งบอุดหนุน 

546,920 
งบอุดหนุน 

546,920 
งบอุดหนุน 

รอยละ 100 
ของศูนย
พัฒนา 

เด็กเล็ก ไดรับ
งบประมาณ 

 -สํานักการศึกษา  
-งานการศึกษา
ปฐมวัย 
-งานงบประมาณ 
-ศพด.ทน.ตรัง 
-ศพด.วัดควน
วิเศษ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เดิม 
โครงการจัดฝกอบรม
กีฬาภาคฤดรูอน 

เดิม 
1.เพื่อสงเสรมิใหเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
2.เพื่อสงเสรมิสขุภาพ
พลานามัย ระเบียบวินยั และ
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
3.เพื่อสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน
มีทักษะพื้นฐานการเลนกีฬา  

เดิม 
- จัดอบรมดานกีฬาตางๆ เชน 
วายน้ํา บาสเกตบอล วอลเลยบอล 
ฟุตบอล 
- เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลเขา
รวมกิจกรรม ประมาณ 600 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 เดิม 
1 ครั้ง 

เดิม 
1.เด็กและเยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 
2.เด็กและเยาวชนมสีุขภาพ
พลานามัย ระเบียบวินัย และ
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
3.เด็กและเยาวชนมีทักษะ
และพื้นฐานเลนกีฬาที่ดีขึ้น 

-สํานักการศึกษา 
-งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

 ใหม 
โครงการฝกอบรม
เยาวชนภาคฤดรูอน 
 

ใหม 
1.เพื่อสงเสรมิใหเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
2.เพื่อสงเสรมิสุขภาพ
พลานามัย ระเบียบวินัย และ
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
3.เพื่อสงเสรมิใหเด็กและ
เยาวชนมีทักษะพื้นฐานการ
เลนกีฬาและนันทนาการ 

ใหม 
- จัดอบรมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เชน ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเลยบอล วายน้ํา ศลิปะ 
นาฏศิลป ฯลฯ 
- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเขา
รวมกิจกรรม ประมาณ 500 คน 
 
 
 

    ใหม 
จัดอบรม 
จํานวน 1 

ครั้ง 
 
 

ใหม 
1.เด็กและเยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 
2.เด็กและเยาวชนมสีุขภาพ
พลานามัย ระเบียบวินัย 
และความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
3.เด็กและเยาวชนมีทักษะ
พื้นฐานการเลนกีฬาและ
นันทนาการ 

 

 



 

85 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 6 การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เดิม 
โครงการอบรมเพื่อ
ตอตานยาเสพติด 
สี่มุมเมือง 
 
 
 
 
 

เดิม 
1.เพื่อใหความรูดานการปองกันยาเสพติดแก
ประชาชน  เยาวชน 
2.เพื่อสรางเครือขายประชาชน เยาวชนให
รวมกนัปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3.เพื่อประชาชนเยาวชนมภีูมิคุมกนัยาเสพติด 
4.เพื่อสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

เดิม 
- จัดอบรมเขาคายใหความรู 
ดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแกประชาชนทัว่ไป  ในเขต
เทศบาล จํานวน 2 รุนๆละ 120 คน  
มีผูเขารวม จาํนวน 240 คน 
- ทัศนศึกษาดูงาน 

เดิม 
400,000 

 
 (60 : 200,000) 
(59 : 400,000) 
(58 : 400,000) 

 

เดิม 
400,000 

เดิม 
400,000 

เดิม 
400,000 

เดิม 
- ผูเขารับการ
อบรมผานการ
ทดสอบและมี

ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 

80 
- รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมทัศน
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจ 

เดิม 
1.ประชาชน เยาวชนรูจักการอยู
รวมกันในสังคม ทําใหสังคมเกิด
ความสงบสุข  
2.ประชาชน เยาวชนรูจักการ
ทํางานในลักษณะเครือขาย 
3.สรางภูมิตานทานดานยาเสพติดแก
ประชาชน  เยาวชน 
4.สนองนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เดิม 
-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนศรีตรัง 4,  
นาตาลวง 2,  
โคกขัน 1 

 โครงการแขงขันกีฬา
เซปกตะกรอชุมชน 
ตานยาเสพติด  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อใหเยาวชนและประชาชนหางไกลยาเสพ
ติด 
2.เพื่อเปนการฝกใหเยาวชนและประชาชนมี
ระเบยีบวินยั เคารพกฎกตกิา และเปนผูมี
น้ําใจเปนนกักีฬาและพัฒนากีฬาในระดบั
ทองถิ่น 
3.เพื่อใหเยาวชนและประ ชาชนตระหนักถงึ
ความสาํคัญของการออกกําลังกาย โดยใชกฬีา
ตะกรอเปนสื่อในการพฒันารางกายและจิตใจ
และ ทาํใหสขุภาพแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ 
4.เพื่อเปนการสงเสรมิการเรยีนรูระเบยีบ
กติกาใหมของกีฬาเซปกตะกรอ 

- มีทีมสมัครเขารวมการแขงขันรุน
ประชาชนทั่วไป  ในเขตเทศบาลนคร
ตรัง จาํนวน 16 ทีม 

50,000 50,000 50,000 50,000 - รอยละ 80 
ของ

ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

1.เยาวชนและประชาชนทั่วไปได 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง  รวมทั้ง
ยังสามารถปองกันแกไขปญหายา
เสพติดได 
2.เด็ก เยาวชนและประชาชน
สามารถใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในการเลนกีฬาหางไกล 
ยาเสพติด 

- กองสวัสดกิาร
สังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 6 การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ใหม 
โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 

ใหม 
1.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
หางไกลยาเสพติด 
2.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสามารถใชเวลาวางให
เกิดประโยชนในการเลนกีฬา
หางไกลยาเสพติด 
3.เพื่อใหความรูดานการปองกันยา
เสพติดแกเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนรวมกันปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
4.เพื่อสนองนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 
 
 
 

ใหม 
- จัดอบรมเขาคายใหความรู 
ดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
นครตรัง  จํานวน 120 คน 
- ทัศนศึกษาดูงาน 
- จัดแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ
ชุมชนตานยาเสพติด จํานวน  
16 ทีม 

ใหม 
- 

ใหม 
200,000 

ใหม 
200,000 

ใหม 
200,000 

ใหม 
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจไม
นอยกวา

รอยละ 80 
 

ใหม 
1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนหางไกลยาเสพติด 
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสามารถใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนในการ
เลนกีฬาหางไกลยาเสพติด 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรูดานการ
ปองกันยาเสพติดและรวมกัน
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
4.สนองนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3  เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห
ผูประสบภยัพิบัติ
ตางๆ 
 
 
 

เดิม 
1.เพื่อชวยเหลอืคาเสยีหาย
เบื้องตนแกผูประสบภยั เชน  
ไฟไหม วาตภัย อุทกภัยในชุมชน 
2.เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนแกผูประสบภยัพิบัติ
ตางๆ 

เดิม 
- ชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลที่ประสบภัยพิบัตติางๆ 
 
 
 
 

เดิม 
500,000 

 
(60 : 300,000) 
(59 : 500,000) 
(58 : 500,000) 

 

เดิม 
500,000 

เดิม 
500,000 

เดิม 
500,000 

เดิม 
รอยละ 100 
ของผูไดรับ

ความ
เดือดรอน
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

เดิม 
1.ชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนเบื้องตนใหแก
ผูประสบภยัพิบัติตางๆ 

เดิม 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-ฝายสังคม
สงเคราะห 
-งานสังคม
สงเคราะห 

  ใหม 
1.เพื่อบรรเทาทกุขขั้นตนแก
ประชาชนผูประสบเหตสุาธารณ
ภัยอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และ 
มีประสิทธภิาพ 
2.เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบเหตสุาธารณ
ภัยใหสามารถดาํรงชีวิตในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติในเบื้องตนได 
3.เพื่อฟนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่
ที่ประสบเหตสุาธารณภยัได
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ 

ใหม 
- ชวยเหลือบรรเทาทุกข
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง
ที่ประสบภัยพิบัตติางๆ 
 

ใหม 
2,500,000 

ใหม 
1,000,000 

ใหม 
1,000,000 

ใหม 
1,000,000 

ใหม 
รอยละ 100 
ของผูไดรับ

ความ
เดือดรอน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เบื้องตน 

ใหม 
1.สามารถบรรเทาทุกขขั้นตนแก
ประชาชนผูประสบภัยไดอยาง
รวดเร็ว ตอเนือ่ง และ 
มีประสิทธภิาพ 
2.สามารถสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบเหตสุาธารณ
ภัยใหสามารถดาํรงชีวิตในพื้นที่
ประสบภัยพิบัตใินเบื้องตนได 
3.สามารถฟนฟูบรูณะสภาพ
พื้นท่ีที่ประสบเหตุสาธารณภัย
ใหกลับสูสภาพปกต ิ

ใหม 
-สํานักปลัด 
เทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 1 สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว
ใหมีนักทองเที่ยวเขามาใน
แหลงทองเที่ยวโดยใชบริการ 
การทองเที่ยวในเขตเทศบาล
นครตรัง 
2.เพื่อพัฒนาดานการบริการ
ทองเที่ยว ดานการตลาด
ทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

เดิม 
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว 
- จัดการประชุม อบรม สมัมนา 
เพื่อสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว
อาทิ จัดอบรมใหความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการแก
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 
โครงการมคัคุเทศกนอย/
มัคคุเทศกชุมชน ฯลฯ 
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว เชน จัดทํา
คูมือ แผนพับแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรัง ฯลฯ เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชน จัดทํา
คูมือ แผนพับแหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครตรัง ฯลฯ 
 
 

เดิม 
200,000 

 
(60 : 200,000) 
(59 : 500,000) 

(58 : 1,000,000) 

 
 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
อยางนอย 
2 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

อยางนอย 
1 ชิ้นงาน 

เดิม 
1.เกิดการจางงาน 
ประชาชนมีอาชีพและ
กระจายรายไดสูชุมชน 
2.ตอบสนองความตอง 
การดานการบริการแก
นักทองเที่ยวไดมากขึ้น 
3.แหลงทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครตรัง เปนท่ี
รูจักอยางแพรหลาย 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- งานสงเสริม
การทองเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 1 สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการสงเสริม 
พัฒนาการทองเที่ยว 

1.เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว 
ใหมีนักทองเที่ยวเขามาใน 
แหลงทองเที่ยวโดยใชบริการ 
การทองเที่ยวในเขตเทศบาล 
นครตรัง 
2.เพื่อพัฒนาดานการบริการ 
ทองเที่ยว ดานการตลาด 
ทองเที่ยว 
 

ใหม 
-จัดกิจกรรมเพื่อสงเสรมิพัฒนา 
การทองเที่ยว ไดแก งาน
ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ) 
งานเทศกาลวันตรุษจีน ฯลฯ 
-จัดการประชุม อบรมสัมมนา 
เพื่อสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว 
อาทิ จัดอบรมใหความรูดาน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการแก
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว   
โครงการมคัคุเทศกนอย/โครงการ 
มัคคุเทศกชุมชน ฯลฯ 

ใหม 
4,100,000 

ใหม 
4,100,000 

ใหม 
4,100,000 

ใหม 
4,100,000 

ใหม 
อยางนอย 
2 กิจกรรม 

 
 
 

เด็กและ
เยาวชน

ประชาชน
เขารวมไม
นอยกวา

รอยละ 60 
ของ

เปาหมาย 

ใหม 
1.การทองเที่ยวของ
เทศบาลนครตรังมี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทํา
ใหมีการกระตุน
เศรษฐกิจ 
2.ตอบสนองความ
ตองการดานการบริการ
แกนักทองเที่ยวไดมาก
ขึ้น 
 
 

-สํานัก
ปลัดเทศบาล 
- ฝายอํานวยการ 
-งานสงเสริมการ 
ทองเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 1  สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
   4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนรุักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น 
       4.5 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
กอสรางอาคาร 
ตลาดสดเทศบาล 

- เพื่อเปนศูนยรวมการ
จําหนายสินคา 
- เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
- เพื่อใหมีตลาดสดทีไ่ด
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
- เพื่อไมใหเปนแหลงอาศัย
ของสัตวที่เปนพาหะนําโรค 
 

- อาคารตลาดสดเทศบาลฯ 
จํานวน 1 หลัง 5 ชั้น เนื้อท่ีไม
นอยกวา 12,000 ตารางเมตร 
 

เดิม 

180,000,000 

 

- - - 1 หลัง - เทศบาลมีอาคารตลาด
สดเปนศูนยจําหนาย
สินคาที่ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล 1 หลัง 5 ชั้น 

- กองคลัง 
 

    - - ใหม 
180,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1 หลัง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เดิม 
โครงการจดัตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

เดิม 
1.เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดมสีวนรวมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.เพื่อประสานความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกบัประชาชน 
3.เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน 

เดิม 
- ดําเนินการจดัตั้งชุมชนในเขต
เทศบาลครบทุกชุมชน 
- ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารชุมชนกรณีครบวาระหรือ
วางดวยกรณตีางๆ 
 

เดิม 
200,000 

 
(60 : 100,000) 
(59 : 700,000) 
(58 : 300,000) 

 
 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
รอยละ 100 
ของจํานวน
ชุมชนที่ครบ
วาระหรือ

วางดวยกรณี
ตางๆมีการ
ดําเนนิการ
เลือกตั้ง 

เดิม 
1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.มีการประสานความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชน 
3.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน 

เดิม 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชนเมือง 
 
 

 เดิม 
โครงการคดัเลือก
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาล
นครตรัง 

เดิม 
1.เพื่อใหสตรีในเขตเทศบาล 
ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ตนเองตามระบอบ
ประชาธปิไตย 
2.เพื่อประสานความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกบัประชาชน 
3.เพื่อใหสตรมีีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน 
 

เดิม 
- ดําเนินการคดัเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 
 
 
 
 

เดิม 
200,000 

 
(60 : 200,000) 
(59 : 200,000) 
(58 : 200,000) 

 
 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
รอยละ 100
ของจํานวน
ชุมชนใน

เขตเทศบาล
มีกรรมการ
ครบตาม
ระเบียบฯ 

เดิม 
1.สตรมีีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.สตรีใหความรวมมือกัน
แกไขปญหาของตนเอง 
3.สตรมีีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและไดรับการ
ฝกฝนเรียนรูการทํางานกลุม
มากยิ่งขึ้น 

เดิม 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ใหม 
โครงการคดัเลือกและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุมพัฒนาสตรี และ
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนใน 
เขตเทศบาลนครตรัง 

ใหม 
1.เพื่อดําเนินการประชุมและ
คัดเลือกคณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรเีทศบาลนครตรัง 
2.เพื่อดําเนินการประชุมและ
ดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบรหิารชุมชน 

ใหม 
- คณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี
เทศบาลนครตรัง 66 กลุมและ
คณะกรรมการบรหิารชุมชน 66  
ชุมชน 

ใหม 
- 

ใหม 
400,000 

ใหม 
400,000 

ใหม 
400,000 

ใหม 
รอยละ  

100 ของ
จํานวนกลุม
พัฒนาสตรี
และจํานวน
ชุมชนใน

เขต
เทศบาล
นครตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
1.คณะกรรมการกลุมพัฒนา
สตรเีทศบาลนครตรังและ
คณะกรรมการบรหิารชุมชน
มีการคัดเลือกและเลือกตั้งให
เปนปจจุบัน 
2.มีกลุมองคกรชุมชนเขามี
สวนรวมกับเทศบาลนครตรัง
ในการพัฒนาดานตางๆ  ของ
เทศบาลนครตรัง 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานชุมชนเมือง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนเพื่อสงเสรมิ
การมีสวนรวมและ
เพื่อความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 

เดิม 
1.เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
2.เพื่อลดภาระดานคาใชจาย
ที่คณะกรรมการชุมชนตอง
รับผิดชอบ 
3.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
แกคณะกรรมการชุมชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชน 
4.เพื่อใหชุมชนสามารถ
ดําเนินโครงการไดถูกตองตาม
ระเบียบฯ 

เดิม 
- อุดหนุนแกชุมชน  จํานวน 20 
ชุมชน 22 โครงการไดแก 
1.ชุมชนบางรัก  1  
- โครงการสืบทอดงานสาน
งบประมาณ 27,500 บาท 
- โครงการสืบสานพัฒนาทักษะ
ดานดนตรีไทย งบประมาณ  
30,000 บาท 
2.ชุมชนบางรัก 4 
- โครงการพัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนการทํา
ผามัดยอม งบประมาณ 50,000 
บาท 
3.ชุมชนบานหนองยวน 2 
- โครงการจัดกิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารชุมชนและ
สมาชิกชุมชนบานหนองยวน 2 
งบประมาณ 10,000 บาท 

580,990 เดิม 
- 

- - รอยละ 100 
ของจํานวน
ชุมชนที่
ไดรับ

งบประมาณ
สามารถสง

หลักฐานการ
เบิกจาย 
ไดถูกตอง

ตามระเบียบ 

เดิม 
1.สนับสนุนชุมชนในการ
จัดการประชุมเพื่อ เตรียม
รวมกิจกรรมตางๆของ
เทศบาล 
2.สนับสนุนดานคาใช จาย
ใหแกชุมชนเปน 
คาวัสดุในการจัดการประชุม 
3.ชุมชนมีความความเขมแข็ง 
มีขวัญและกาํลังใจมากยิ่งข้ึน 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- โครงการสงเสรมิการทําหมูยาง
นมสดและอาหารเพื่อสงเสรมิ
รายไดในครัวเรือน 
งบประมาณ 20,000 บาท 
4.ชุมชนบานหนองยวน 3 
- โครงการกิจกรรมสอนภาษา
มาลายู งบประมาณ 30,000 บาท 
5.ชุมชนโคกขนั 1 
- โครงการทําผาพันคอ 
งบประมาณ 19,400 บาท 
6.ชุมชนโคกขนั 2 
- โครงการทําเคกกลวยหอมและ
ขนมสอดไส งบประมาณ  
19,570 บาท 
7.ชุมชนโคกขนั 3 
- โครงการทําพวงหรีดและโปรย
ทาน งบประมาณ  21,875 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8.ชุมชนยานการคา 4 
- โครงการฝกอบรมอาชีพ 
การทําของใชจากกระจูด  
งบประมาณ 18,515 บาท 
9.ชุมชนวิเศษกุล 1 
- โครงการทําผากันเปอนและ
หมวกเย็บดวยมือและขนมเคก
กลวยหอม งบประมาณ  27,600 
บาท 
10.ชุมชนวิเศษกุล 2 
- โครงการฝกอบรมการทํา
น้ําพริกกุงเสียบ น้ําพริกตะไคร
และน้ําพริกมะขาม งบประมาณ 
23,000 บาท 
11.ชุมชนนาตาลวง 1 
- โครงการฝกอบรมการทําขาว
หมกและขาหมูพะโล งบประมาณ 
20,650 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12.ชุมชนวังตอ 1 
- โครงการกจิกรรมการเพนทผาบน
ผืนผา งบประมาณ 29,640 บาท 
13.ชุมชนตรอกปลา 2 
- โครงการกิจกรรมทํามุก หินสี
และลูกปดมาทําเครื่องประดับ
ตางๆ ในการแตงกายเพิม่มลูคา 
งบประมาณ 32,300 บาท 
14.ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 2 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรม 
จักสานตะกราจากเสนพลาสติก 
งบประมาณ 27,190 บาท 
15.ชุมชนควนขนนุ 
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนกลุม
ชุมชนควนขนุนเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมและเพื่อความเขมแข็ง
ของชุมชน ประจําป 2561 
กิจกรรมสงเสริมการประดิษฐงาน
ไมงบประมาณ 24,050 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16.ชุมชนศรีตรัง 3 
- โครงการกิจกรรมอบรมสงเสรมิ
อาชีพการปกผาและลวดลาย 
งบประมาณ 30,000 บาท  
17.ชุมชนศรีตรัง 4 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การทําน้ําเพื่อสุขภาพ 
เพื่อเสรมิรายไดในครัวเรือน 
งบประมาณ 30,000 บาท 
18.ชุมชนยานการคา 2 
- โครงการกิจกรรมการอบรม
สัมมนาและปฏิบัติการทําสตูร 
อาหารจีนและขนมไหหลาํ 
งบประมาณ 30,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19.ชุมชนทาจีน 
- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อสง 
เสรมิการมสีวนรวมและสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ประจําป
งบประมาณ 2561 งบประมาณ 
30,000 บาท 
20.ชุมชนนาตาลวง 2 
- โครงการกิจกรรมปาทองโกและ
สังขยาและซาลาเปาทอด 
งบประมาณ 29,700 บาท 

  ใหม 
1.เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชน 
2.เพื่อลดภาระดานคาใชจาย
ที่คณะกรรมการชุมชนและ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชน 
3.เพื่อใหชุมชนสามารถ
ดําเนินโครงการไดถูกตอง

ใหม 
-อุดหนุนแกชุมชน จํานวน 17  
โครงการ ไดแก 
1. ชุมชนบางรัก 1 
-โครงการพัฒนาทักษะดานดนตรี
ไทย งบประมาณ 48,000 บาท 
2. ชุมชนบางรัก 3 
-โครงการทําน้ําหมักชีวภาพ 
งบประมาณ 21,000 บาท 

 ใหม 
574,300 

งบ
เทศบาล 

   ใหม 
1.สนับสนุนชุมชนในการ
จัดการประชุม  จัดกิจกรรม
ในชุมชน   
2.สนับสนุนดานคาใชจาย
ใหแกชุมชน มีความความ
เข็มแข็ง มีขวัญและกาํลังใจ
มากยิ่งขึ้น 
3.ชุมชนสามารถดาํเนิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตามระเบียบฯ 
 

3. ชุมชนบางรัก 4 
-โครงการทํายาดมสมุนไพร ยา
หมอง ประมาณ 25,000 บาท 
4. ชุมชนโคกขัน 1  
-โครงการประดิษฐโคมไฟจากเศษ
วัสดุ งบประมาณ 25,400 บาท 
-โครงการลดปรมิาณขยะ 
งบประมาณ 31,600 บาท 
5. ชุมชนโคกขัน 3 
-โครงการอบรมทําอาหารเพื่อ
สุขภาพและการออกกําลังกาย
ดวยเสยีงเพลง  งบประมาณ 
20,500 บาท 
-โครงการฝกอบรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ งบประมาณ 18,000 บาท 
6. ชุมชนนาตาลวง 2 
-โครงการทําหมหูยองและแกง 
เคยปลา งบประมาณ 30,000 
บาท 

โครงการไดถูกตองตาม
ระเบียบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. ชุมชนวิเศษกุล 2 
-โครงการฝกอบรมการทําพวง
กุญแจตุกตาและเบาะรองนั่งจาก
ผา งบประมาณ 22,000 บาท 
8. ชุมชนยานการคา 4 
-โครงการทําเทียนหอมไลยุงและ
เทียนหอมปรับอากาศ 
งบประมาณ 21,500 บาท 
9. ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 2 
-โครงการปกลูกปดบนผืนผาปา
เตะ งบประมาณ 35,000 บาท 
10. ชุมชนยานการคา 2 
-โครงการอบรมสมัมนาและ
ปฏิบัติการทําอาหารและขนม
ตางๆ งบประมาณ 30,000 บาท 
11.ชุมชนควนขัน 
-โครงการทําเกาหยุกและขาหมู 
น้ําแดง งบประมาณ 30,000  
บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. ชุมชนบานหนองยวน 2 
-โครงการทําผามัดยอม ถุงผามดั
ยอมลดโลกรอน งบประมาณ 
30,000 บาท 
13. ชุมชนวังตอ 1 
-โครงการมดัยอมผา งบประมาณ 
27,100 บาท 
14. ชุมชนตรอกปลา 2 
-โครงการอบรมการสานตะกรา
ดวยเสนพลาสติกเพื่อลดมลพิษ
และเสรมิรายไดในครัวเรือน 
งบประมาณ 34,700 บาท 
15. ชุมชนบานหนองยวน 3 
-โครงการสอนภาษามาลายู 
งบประมาณ 34,800 บาท 
-โครงการทําผามัดยอม  
งบประมาณ  30,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16. ชุมชนตนสมอ   
-โครงการปกผา งบประมาณ  
30,000 บาท 
17. ชุมชนทาจีน 
-โครงการฝกอบรมอาชีพ  
งบประมาณ  29,700 บาท 
 

3 โครงการเงินอุดหนุน
กลุมพัฒนาสตรีเพื่อ
สงเสริมการมีสวน
รวมและเพื่อความ
เขมแข็งของกลุม
สตร ี
 

เดิม 
1.เพื่อสนับสนุนกลุมสตร ี
ในการจัดการประชุมในชุมชน
เพื่อเตรียมรวมกจิกรรมตางๆ
ของเทศบาล 
2.เพื่อสนับสนุนดานคาใช 
จายใหแกกลุมสตรีเปนคาวสัดุ
ในการจัดการประชุม 
3.เพื่อใหกลุมสตรีมคีวาม
เขมแข็ง สรางขวัญและ
กําลังใจแกชุมชน 

เดิม 
- อุดหนุนแกกลุมสตร ีจํานวน 27 
ชุมชน 29 โครงการ  ไดแก 
1.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
สวนจนัทนฯ 3 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การทําดอกไมจันทน, เหรยีญ
โปรยทานและพิมเสนน้ํา 
งบประมาณ 14,750 บาท 
 
 
 
 

673,915 เดิม 
- 

- - รอยละ 100 
ของจํานวน
ชุมชนที่
ไดรับ

งบประมาณ 
สามารถสง

หลักฐานการ
เบิกจายได
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

เดิม 
1.สนับสนุนกลุมสตรีในการ
จัดการประชุมในชุมชนเพื่อ
เตรียมรวมกจิกรรมตางๆของ
เทศบาล 
2.สนับสนุนดานคาใชจาย
ใหแกกลุมสตรีเปนคาวัสดุใน
การจัดการประชุม 
3.กลุมสตรีมคีวามเขมแข็ง  
มีขวัญและกาํลังใจมากยิ่งข้ึน 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
นาตาลวง 1 
- โครงการขาวมันไกและวุนใน
กะลามะพราว งบประมาณ 
17,700 บาท 
3.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
คลองน้ําเจ็ด 2 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ทําแกงและอาหารเพื่อเสริม
รายไดในครัวเรือน งบประมาณ 
15,950 บาท 
4.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
คลองน้ําเจ็ด 1 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรม 
จักสานตะกราจากเสนพลาสติก 
งบประมาณ 24,850 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5.กลุมพัฒนาสตรีชุมชนตนสมอ 
- โครงการอบรมใหความรูเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทํานํ้ายาลาง
จาน งบประมาณ 12,675 บาท 
6.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
วิเศษกุล 2 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรมการ
ทําอาหาร เกายุก หอหมก
งบประมาณ 25,450 บาท 
7.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
วิเศษกุล 3 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การปกลายผาถงุ งบประมาณ 
26,450 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ยานการคา 1 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรมการ
จัดทําดอกไมประดิษฐและดอกไม
สด งบประมาณ 21,975 บาท 
9.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ยานการคา 2 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรมการ
ทํายาหมองสมุนไพร, ตุกตา, 
พิมเสนน้ํา, เหรียญโปรยทาน 
งบประมาณ 21,950 บาท 
10.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ศรีตรัง 4 
- โครงการกิจกรรมฝกอบรมการ
เพนทสีบนผาปาเตะ งบประมาณ 
25,450 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ควนขัน 
- โครงการกิจกรรมการฝก อบรม
การทําขนมไทย งบประมาณ 
24,000 บาท 
12.กลุมพัฒนาสตรีชุมชนทาจีน 
- โครงการสงเสรมิทักษะอาชีพ 
ดานการทําขนมไทย 7 ชนิด 
งบประมาณ 29,425 บาท 
13.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ตรอกปลา 3 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การทําเคกกลวยหอมและขนม
เปยกปูนกะทิสด งบประมาณ 
21,975 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ควนขนนุ 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การทําขนม งบประมาณ 9,940 
บาท 
15.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
นาตาลวง 2 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
การทําแกงมัสมั่นไก งบประมาณ 
19,300 บาท 
16.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ตรอกปลา 2 
- โครงการกิจกรรมปกลายผา
ปาเตะเพื่อเพิ่มมลูคา งบประมาณ 
34,625 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ศรีตรัง 1 
- โครงการฝกอบรมจักสาน
ตะกราจากเสนพลาสติก 
งบประมาณ 25,000 บาท 
18.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บานหนองยวน 2 
- โครงการฝกอบรมการปกลูกปด
บนผืนผาปาเตะ งบประมาณ 
30,000 บาท 
19.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บานหนองยวน 3 
- โครงการกิจกรรมการปกผา 
งบประมาณ 30,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บางรัก 3 
- โครงการกิจกรรมจดัประชุม
คณะกรรมการพัฒนากลุมสตรี
ชุมชนบางรัก 3 งบประมาณ  
7,500 บาท 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ขนมไทย ขนมถั่วแปบ วุนลูกชุบ 
งบประมาณ 22,500 บาท 
21.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บางรัก 4 
- โครงการสงเสรมิและพัฒนา
อาชีพกลุมสตรี “กลุมอาชีพผลิต
ดอกไมจันทนและพวงหรีด  
ชุมชนบางรัก 4” งบประมาณ 
35,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22.กลุมพัฒนาสตรีชุมชนน้ําผุด   
- โครงการกิจกรรมจดัประชุม
กลุมพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชนน้ําผุด งบประมาณ  8,500 
บาท 
- โครงการสงเสรมิอาชีพกลุมสตรี
ชุมชนน้ําผุด  งบประมาณ  
21,500 บาท 
23.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
โคกขัน 1 
- โครงการสืบทอดงานสาน 
งบประมาณ 30,000 บาท 
24.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
โคกขัน 2 
- โครงการกระเปาแสนรัก 
งบประมาณ 30,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
โคกขัน 3 
- โครงการทําผากันเปอนและ
หมวกเย็บดวยมือและขนมเคก 
งบประมาณ 30,000 บาท 
26.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
กะพังสุรินทร 2 
- โครงการทําผากันเปอนและ
หมวกเย็บดวยมือและขนมเคก 
งบประมาณ 19,000 บาท 
27.กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ยานการคา 4 
- โครงการกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ทําเดคูพารท งบประมาณ 
27,500 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ใหม 
1.เพื่อสนับสนุนกลุมกลุม
พัฒนาสตรีในการจัดการ
ประชุม  จัดกิจกรรมใน
ชุมชน  
2.เพื่อลดภาระดานคาใชจาย
ของกลุมพัฒนาสตรีและ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชน 
3.เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรี
สามารถดําเนินโครงการได
ถูกตองตามระเบียบฯ 
 

ใหม 
อุดหนุนแกกลุมพัฒนาสตรี 
จํานวน  16  โครงการ 
1. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ตรอกปลา 3 
-โครงการเพนทผาบนผืนผา  
งบประมาณ  29,600  บาท 
2. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บางรัก 4 
-โครงการทําขนมช้ัน-ขนมปุยฝาย  
งบประมาณ  25,000  บาท 
3. กลุมพัฒนาสตรีชุมชนคลอง
น้ําเจ็ด 2 
-โครงการทําอาหารวางและ
ผลิตภณัฑน้ํายาอเนกประสงค 
เพื่อเสรมิรายไดในครัวเรือน 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 

 ใหม 
403,400 

 

   ใหม 
1.สนับสนุนกลุมพัฒนาสตรี
ในการจัดการประชุม จัด
กิจกรรมในชุมชน 
2.สนับสนุนดานคาใชจาย
ใหแกกลุมสตร ีมีความความ
เข็มแข็ง มีขวัญและกาํลังใจ
มากยิ่งขึ้น 
3.กลุมพัฒนาสตรสีามารถ
ดําเนินโครงการไดถูกตอง
ตามระเบียบฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
นาตาลวง 2 
-โครงการอบรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพ งบประมาณ 13,700  
บาท 
5. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
คลองน้ําเจ็ด 1 
-โครงการฝกอบรมการเพนท
ลายเสนกากเพชรสีทองบนผา
ปาเตะ งบประมาณ 24,300 บาท 
6. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ศรีตรัง 4 
-โครงการทําผามัดยอม 
งบประมาณ 26,100 บาท 
7. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
โคกขัน 2 
-โครงการฝกอบรมการทําขาหมู 
น้ําแดงและแกงมสัมั่นไก  
งบประมาณ 24,700 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ตรอกปลา 1 
-โครงการฝกอบรมการทําขนม
ไทยเพื่อสรางรายไดใหแกตนเอง
และชุมชน งบประมาณ  30,000 
บาท 
9. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ตรอกปลา 2 
-โครงการอบรมการปกลายหมวก
เพื่อเพิ่มคุณคา  งบประมาณ  
31,800 บาท 
10. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ยานการคา 4 
-โครงการสงเสรมิอาชีพการเพนท
ผาถุง  งบประมาณ  34,400 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บางรัก 1 
-โครงการสบืทอดงานสาน  
งบประมาณ  27,500  บาท 
12. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
บางรัก 3 
-โครงการทําน้ํายาอเนกประสงค  
น้ํายาลางจาน  น้ํายาปรับผานุม  
น้ํายาซักผา  งบประมาณ  
23,000  บาท 
13. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
น้ําผุด 
-โครงการทําสังขยาฟกทองและ
ขนมหนานวล  งบประมาณ  
13,100 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 3  การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
6. ยุทธศาสตร  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
ทาจีน 
-โครงการสงเสรมิทักษะอาชีพ 
งบประมาณ 25,200  บาท 
15. กลุมพัฒนาสตรีชุมชน 
โคกขัน 1 
-โครงการทํากระเปา
อเนกประสงค  งบประมาณ 
25,000 บาท 
16. กลุมพัฒนาสตรีชุมชนบาน
หนองยวน 2 
-โครงการจดัประชุมกลุมพัฒนา
สตรีและสมาชิกสตรชีุมชนบาน
หนองยวน 2  งบประมาณ 
20,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมัน่คงทางสังคม พฒันาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตร การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
6.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจดัทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

เดิม 
1.เพื่อใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปที่สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 
2.เพื่อใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปที่ผานกระบวนการมีสวน
รวมและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได 
3.เพื่อใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปอันจะนําไปสูการจัดทํา
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

- ประชุมเชิงปฏิบตัิการเวที
ประชาคมทองถิ่น เพื่อแจงแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบ
ปญหา ความตองการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของ ตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  เพื่อนําไปสูการ
จัดทํา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมี 
กลุมเปาหมายตามรูปแบบการจดั
ประชุมประชาคมทองถิ่น ตัวแทน
ฝายบริหารตัวแทนฝายบริหาร  
พรอมดวยพนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
 

200,000 
 

(60 : 200,000) 
(59 : 300,000) 
(58 : 300,000) 

 

200,000 200,000 200,000 รอยละ 60 
ของกลุม 
เปาหมาย

ตาม
สัดสวน
สําหรับ
การ

ประชุม
ประชาคม
ทองถ่ิน 
เขารวม
โครงการ 

เดิม 
1.เทศบาลนครตรังมีแผน 
พัฒนาทองถ่ินสี่ปที่บูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด 
2.มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่
ผานกระบวนการมสีวนรวม
และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนได 
3.มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอัน
จะนําไปสูการจัดทํางบ 
ประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝายแผนงาน
และงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมัน่คงทางสังคม พฒันาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตร การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
6.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  ใหม 
1.เพื่อใหมีแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปที่สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได และนําไปสูการ
จัดทํางบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อใหมีโครงการที่ยังไม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปบรรจุไวในแผนและเปน
แผนที่สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได และนําไปสูการ
จัดทํางบประมาณที่มี
ประสิทธภิาพ 

      ใหม 
1.เทศบาลมีแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปที่สามารถบรูณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด 
โดยผานกระบวนการมสีวน
รวมและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได 
และนําไปสูการจัดทํา
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
2.เทศบาลมโีครงการที่ยังไม
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปบรรจุไวในแผนและเปน
แผนที่สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได และนําไปสูการ
จัดทํางบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมัน่คงทางสังคม พฒันาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตร การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
6.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เดิม 
โครงการจดัทํา
รายงานประจําป 

เดิม 
1.เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลในปงบประมาณ
ที่ผานมา 
2.เพื่อเผยแพรการดําเนินงาน
ของเทศบาลตอสาธารณะได
อยางครอบคลุมครบถวนใน
ทุกดาน 
 

เดิม 
- จัดพิมพเอกสารเผยแพร 
ประชาสมัพันธผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครตรังในรอบ
ระยะเวลา 1 ปจํานวน 500 เลม 

เดิม 
200,000 

 
(60 : 200,000) 
(59 : 250,000) 
(58 : 250,000) 

 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
200,000 

เดิม 
รอยละ 

100 ของ
กลุมเปา 

หมายไดรับ
เอกสาร 

เดิม 
1.ประชาชนไดทราบขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของ
เทศบาล 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝายบริการ
และเผยแพร
วิชาการ 

 เดิม 
โครงการจดัทํา
เอกสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลนครตรัง 

เดิม 
1.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินกิจกรรมของเทศบาล 
2.เพื่อใหประชาชนไดมโีอกาส
ตรวจสอบติดตามการ
บริหารงานของเทศบาล 
 
 
 

เดิม 
- จัดพิมพเอกสารเผยแพรใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจผลการ
ดําเนิน งานกิจกรรมของเทศบาล
นครตรังและขอมลูที่เปน
ประโยชนตอประชาชน 

เดิม 
1,000,000 

 
(60 :  500,000) 
(59 : 1,000,000) 
(58 : 1,000,000) 

 

เดิม 
1,000,000 

เดิม 
1,000,000 

เดิม 
1,000,000 

เดิม 
รอยละ 80 

ของผู
ไดรับ

เอกสารมี
ความพึง
พอใจ 

เดิม 
1.ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล
อยางตอเนื่อง 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝายบริการ
และเผยแพร
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรังที่ 3เสริมสรางความมัน่คงทางสังคม พฒันาคุณภาพชวีิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การพฒันาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตร การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
6.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ใหม 
โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ
เทศบาลนครตรัง 

ใหม 
1.เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารกิจกรรม /  
โครงการตาง ๆ และผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลผาน
ชองทางท่ีหลากหลายและ
ทั่วถึง 
 
 
 

ใหม 
ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธกิจกรรมของ
เทศบาลนครตรังในรูปแบบตางๆ 
ไดแก รายงานประจําปจํานวน 
500 เลม/ป , เอกสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาลนคร
ตรังในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ , การ
เชาเวลาออกอากาศทางสถานี
วิทยุเพื่อแจงขาวสารและ
ประชาสมัพันธกิจกรรมตางๆ , 
ประชาสมัพันธขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ ผานหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ใหม 
950,000 

ใหม 
950,000 

ใหม 
950,000 

ใหม 
950,000 

ใหม 
รอยละ 80 
ของผูไดรับ
เอกสารมี
ความพึง
พอใจ 

ใหม 
ประชาชนไดรับทราบขอมลู
ขาวสารกิจกรรม /  
โครงการตาง ๆ และผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลผาน
ชองทางท่ีหลากหลายและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
- ฝายบริการ
และเผยแพร
วิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลนครตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เดิม 
โครงการขอรับเงินอุด 
หนุนสําหรบัการจดัการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยการอาชีพตรัง) 

เดิม 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา-มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
 

เดิม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6 
ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) ไดรับการฝกทักษะทาง
วิชาชีพตามความสนใจในแผนการ
เรียนแตละภาคเรียน  
ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

เดิม 
500,000 

เดิม 
500,000 

เดิม 
500,000 

เดิม 
500,000 

เดิม 
รอยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ไดรับการ
ฝกทักษะ 
มีทักษะ
วิชาชีพ
เพิ่มขึ้น 

เดิม 
1.นักเรียนที่ไดรับการ
ฝกอบรมสามารถมีทักษะทาง
วิชาชีพตามรายวิชาที่สนใจ 
2.นักเรียนสามารถนาํความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพไปใชในการดาํรง 
ชีวิตประจาํ วันไดและนาํไปใชใน
การเลือกเรยีนในระดบัที่สูงขึ้น 

เดิม 
-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตนัตยาภิรม)
  

 ใหม 
โครงการขอรบัเงิน 
อุดหนุนสําหรบัการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายของวิทยาลัย 
การอาชีพตรัง 
 
 

ใหม 
- เพื่อใหนกัเรียนมีความรูและ
ทักษะวิชาชีพตามที่ศึกษา
และประกอบอาชีพได 
- เพื่อใหนกัเรียนไดนําวิชา
ความรูศกึษาตอในระดบั 
ที่สูงขึ้นได 
- เพื่อผลติบคุลากรสาย
วิชาชีพสูตลาดแรงงาน
ระดับสูง 

ใหม 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 
และมัธยมศึกษาปที ่6 รร.ท.6 (วัด
ตันตยาภิรม) จํานวน 2 กลุม จํานวน 
80 คน ไดเขาศึกษาสําเร็จตามหลักสตูร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพ
สามารถนาํไปใชประกอบอาชีพได 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
424,960 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
นักเรียนสําเรจ็ 

การศึกษา 
ตามหลกัสูตร 
สามารถศึกษา

ตอและประกอบ
อาชพี 

ไดไมนอยกวา 
รอยละ 8 

ใหม 
- นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม 
มีทักษะวิชาชีพตามสาขาที่
ศึกษาและสามารถประกอบ
อาชีพได 
- นักเรียนสามารถนําวิชาความรู
ศึกษาตอในระดับ 
ที่สูงขึ้นได 
- ชวยลดปญหาการขาดแคลน 
บุคลากรสายวิชาชีพ 

ใหม 
-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตนัตยาภิรม) 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลนครตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสรมิสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอยางมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
1.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เดิม 
โครงการขอรบัเงินอดุหนนุ
สําหรับการจดัการเรยีน
การสอนอาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตนัตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนิคตรัง) 

เดิม 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา-มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย  
 

เดิม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6  
ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) ไดรับการฝกทักษะทาง
วิชาชีพตามความสนใจในแผนการ
เรียนแตละภาคเรียน  
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
 

เดิม 
700,000 

เดิม 
700,000 

เดิม 
700,000 

เดิม 
700,000 

เดิม 
รอยละ 100 

ของนักเรียนที่
ไดรับการฝก

ทักษะ 
มีทักษะวิชาชีพ

เพิ่มขึ้น 

เดิม 
1.นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม
สามารถมีทักษะทางวิชาชีพ
ตามรายวิชาที่สนใจ 
2.นักเรียนสามารถนาํความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวนัไดและนําไปใช
ในการเลือกเรียนในระดับทีสู่งขึ้น 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตนัตยาภิรม) 

 ใหม 
โครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา 
ตอนปลายของวิทยาลัย 
เทคนิคตรัง 
 
 

ใหม 
- เพื่อใหนักเรียนมีความรูและ
ทักษะวิชาชีพตามที่ศึกษาและ
ประกอบอาชีพได 
- เพื่อใหนักเรียนไดนําวิชา
ความรูศึกษาตอในระดับ 
ที่สูงขึ้นได 
- เพื่อผลิตบุคลากรสายวิชาชีพสู
ตลาดแรงงานระดับสูง 

ใหม 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่
5 และมัธยมศึกษาปที ่6 รร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) จํานวน 2 กลุม 
จํานวน 80 คน ไดเขาศึกษาสําเร็จ 
ตามหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพ
สามารถนาํไปใชประกอบอาชีพได 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
322,200 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหม 
นักเรียนสําเรจ็ 

การศึกษา 
ตามหลกัสูตร 
สามารถศึกษา

ตอและประกอบ
อาชพีไดไมนอย
กวารอยละ 80 

 

ใหม 
- นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรม 
มีทักษะวิชาชีพตามสาขาที่ศึกษา
และสามารถประกอบอาชีพได 
- นักเรียนสามารถนําวิชาความรู
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 
- ชวยลดปญหาการขาดแคลน 
บุคลากรสายวิชาชีพ 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตนัตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
หองปฏิบัติการ 
ทางภาษา โรงเรยีน
เทศบาล 3 (บานนาตา
ลวง) 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ
หองปฏิบัติการทางภาษา 

ครุภณัฑหองปฏิบัติการทาง
ภาษาพรอมตดิตั้ง  

เดิม 
500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - - 1 หอง ครุภณัฑหองปฏิบัติการ
ทางภาษา จํานวน 1 หอง 
 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 
 

     ใหม 
750,000 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

     

2 โครงการกอสราง
อาคารเรยีนอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1. เพื่อกอสรางอาคารเรียน
อนุบาล 1 หลัง 
2. เพื่อใชสําหรับจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนในระดับ
อนุบาล 

อาคารเรยีนอนุบาล แบบแปลน 
มาตรฐาน สน.ศท.อนุบาล 8 
ขนาด 22 x 36 เมตร ตอก
เสาเขม็ จํานวน 1 หลัง 
 

เดิม 
5,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - - 1 หลัง โรงเรียนมีอาคารเรียน
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับ
อนุบาล 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

     ใหม 
5,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

 
 

     

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางสวม 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1. เพื่อสรางสวมใหเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนทีเ่พิ่มขึ้น 
2. เพื่อทดแทนสวมเกาที่
ชํารุด 

สวมมาตรฐาน แบบ 10 ที่สปช.
605/45 เนื้อที ่59 ตารางเมตร 
ตอกเสาเข็ม จํานวน 1 หลัง 
 

เดิม 
450,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- 
 

- - 1 หลัง โรงเรียนมีสวมเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน 
ที่เพิ่มขึ้น 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

     ใหม 
450,000 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

 

     

4 โครงการซอม 
อาคารเรยีน โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

1. เพื่อซอมแซมปรับปรุง
อาคารเรยีน ท่ีชํารุด  
2. เพื่อความปลอดภยัของ
นักเรียน 

1. ซอมแซมประตู หนาตาง ท่ี
ชํารุด 
2. ซอมแซมหลังคา ฝาและ
เพดานอาคารเรียน 

เดิม 
500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

 - - อาคาร
เรียนไดรับ

การ
ปรับปรุง 

อาคารเรยีนไดรับการ
ปรับปรุงและมีความ
ปลอดภัยแกนักเรียน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

     ใหม 
500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

 
 

     

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดตรัง ที่ 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสรมิการศึกษาเรยีนรูแบบองครวม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้ว ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดัหา
ครุภณัฑหอง
วิทยาศาสตร 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

1. เพื่อจัดหาครภุัณฑ
วิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
2. เพื่อใหนักเรียนมีอุปกรณ
วิทยาศาสตรสําหรับจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน 

ครุภณัฑหองวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จํานวน 1 ชุด  
 

เดิม 
400,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - - 1 ชุด หองวิทยาศาสตร
ระดับประถม 
มีความพรอมสําหรับ 
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

     ใหม 
500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

     

6 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
หองปฏิบัติการทาง
ภาษาโรงเรียนเทศบาล 
7 (วัดประสิทธิชัย) 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ
หองปฏิบัติการทางภาษา 

ครุภณัฑหองปฏิบัติการทาง
ภาษาพรอมตดิตั้ง 
 

เดิม 
500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

- - - 1 ชุด หองปฏิบัติการ 
ทางภาษามีความพรอม
สําหรับจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียน
เทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
 

     ใหม 
600,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

     

 
 

แบบ ผ.05 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

เดิม 
-เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึก 
/ถอดเสยีงใชบันทึกการ 
ประชุมถอดรายงาน
การประชุม  
-เพื่อใหขอมลูการประชมุ 
มีความสมบูรณมากขึ้น  

เดิม 
เครื่องบันทึก/ถอดเสียงประชุม จํานวน 
2 เครื่อง  
 

เดิม 
8,580 

- - 
 

- -สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 

    ใหม 
เพื่อใชในการอํานวย
ความสะดวก 

ใหม 
เครื่องบันทึกเสียงการประชุม มีระบบ
ตัดเสียง จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาในตลาดทองถิ่น)      

 ใหม 
5,000 

   

2 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน 
แอลอีดี สําหรับใชใน
การนําเสนองานในการ 
ประชุมกลุมยอยและใช 
ในการปฏิบัติงาน  

เดิม 
โทรทัศนแอลอีดี ระดับความละเอยีด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 
46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
 

เดิม 
30,000 

- - 
 
 
 

- -สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 

 
 
 

    ใหม 
เพื่อใชอํานวยความ
สะดวกและเสนอ
โปรแกรม 
 

ใหม 
โทรทัศน แอลอีดี (LED) แบบ Smart 
TV ระดับความระเอียดของจอภาพ 
1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
26,500 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อซื้อกลองถายวีดโีอ
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

เดิม 
กลองถายวีดีโอ พรอมอุปกรณ จํานวน 
1 ชุด  

เดิม 
60,000 

- - 
 
 

- -สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 

    ใหม 
เพื่อใชในการอํานวย
ความสะดวก 
 

ใหม 
กลองถายวีดีโอ พรอมอุปกรณ จํานวน 
1 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
60,000 

   

4 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อกลองถาย 
ภาพนิ่งสําหรับใชใน 
การปฏิบัติงาน  

เดิม 
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล 
จํานวน 1 ชุด 

เดิม 
21,000 

- - 
 
 
 

- -สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 
 
 

    ใหม 
เพื่อใชในการอํานวย
ความสะดวก 
 

ใหม 
กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ลานพิกเซล  จํานวน 1 ชุด 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
19,300 

   

5 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อโตะและเกาอี้  
สําหรับนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน)    
 

โตะและเกาอี้ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
มี มอก. จํานวน 120 ชุด ประกอบดวย 
- โตะ ขนาดไมนอยกวา 40 X 60 X 67 ซม. 
(กวาง X ยาว X สูง)  
- เกาอี้ ขนาดไมนอยกวา 40 X 44 X 38 ซม. 
(กวาง X ยาว X สูง) 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
204,000 

 

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

       ใหม 
204,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อโตะและ
เกาอี้ สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

โตะและเกาอี้ สําหรับนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา จํานวน 300 ชุด  
ราคาชุดละ 1,700 บาท 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
510,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 

       ใหม 
510,000 

   

7 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อโตะและ
เกาอี้ สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

เดิม 
โตะและเกาอี้ สําหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา จํานวน 160 ชุด  
ราคาชุดละ 2,000 บาท 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
320,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

     ใหม 
โตะและเกาอี้ สําหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา จํานวน 160 ชุด  
ราคาชุดละ 1,800 บาท 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
288,000 

   

8 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

-เพื่อทดแทนเครื่องปม
น้ําเดิม  
-เพื่อใหโรงเรียนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ 

เครื่องปมน้ํา 1 เครื่อง 
- ใบพัดไมนอยกวา 20 ใบพัด  
- ทอสงน้ําขนาด 2 นิ้ว 
- สูบน้ําไดลึกไมนอยกวา 120 เมตร 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
55,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
 

       ใหม 
55,000 
 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา
แรงดันสูง ในการทํา
ความสะอาดภายใน
บริเวณศูนยฯ ใหมี
ความสะอาด 
เรียบรอย สวยงาม 

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  
-แรงดันไมนอยกวา 150 บาร ปรมิาณ
น้ําไมนอยกวา 660 ลิตร  
-มอเตอรไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตต/ 
ชั่วโมง รอบตอนาที  ไมนอยกวา 1,450 
รอบ/นาท ี
-กระแสไฟไมนอยกวา 220 โวลท/50Hz 
ขนาดไมนอยกวา 56x78x64.5 ซม.  
จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
50,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา    
-ศพด.ทน.ตรัง 
 

       ใหม 
50,000 

   

10 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อติดตั้งระบบ
อินเตอรเนต็ทั้ง
โรงเรียน 

ระบบอินเตอร 1 ระบบ ประกอบดวย 
1.TCN-SERVER อุปกรณและระบบ
บริหารจดัการ Computer Network 
(ระบบหลัก) จํานวน  
1 ระบบ ประกอบดวย 
   -Firewall 
   -Rounter 
   -Core Swith HUB 
   -อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณที่ใช
งานเครือขาย Computer Network 
และWifi   
 

เดิม 
1,572,900 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2.TCN-FIBER  Fiber Obtic เชื่อมระบบ 
Network ระหวางอาคาร จํานวน 1 
ระบบ ประกอบดวย 
   -สาย Fiber 4 core เชื่อมระบบ
เครือขายทุกอาคาร 
   -อุปกรณเชื่อมตอสญัญาณ  
3. TCN-LANCAT6 ระบบ Network 
เชื่อมตอภายในอาคารสาย CAT6 รองรับ
การใชงาน 1GB จํานวน 1 ระบบ 
ประกอบดวย 
   -Switch Hub และอุปกรณเชื่อมตอ
สัญณาณ 
   -สาย Lan เชื่อมตอระบบระหวางหอง 
4.TCN-WIFI ระบบ Network แบบไร
สาย (Wifi) 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

       ใหม 
1,572,900 

   

11 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
ใชในการปฏิบัติงาน
ระบบสารบรรณ
ประจําหองธุรการ  

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง  
 

เดิม 
12,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
10,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพใช
ในการปฏิบัติงานระบบ
สารบรรณ งานวิชาการ 
งานวัดผลประเมินผล
และงานระดับปฐมวัย 

เดิม 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (InkJet 
Printer) จํานวน 4 เครื่อง  
  

เดิม 
17,200 

 
 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

     ใหม 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 4 เครื่อง 

 ใหม 
17,200 

 

   

13 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อติดตั้งระบบ
เครือขายอินเตอรเนต็ให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธภิาพประจําหอง
คอมพิวเตอร หองธุรการ 
หองผูบริหาร หองโสต 
หองสมุด หองสมดุ อาคาร
อเนกประสงค หองปฐมวัย 

 - เพื่อใหบริการบุคลากร 
นักเรียน ชุมชน ใชในการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน)  

ระบบอินเตอรเน็ตภายในหอง
คอมพิวเตอร  ประกอบดวย 
- Switch 
- ตู Rack 
- ตู Main ไฟพรอมลูก Circit 
- พรอมติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใช
งานได 
- เชื่อมตอระบบพรอมติดตั้งอุปกรณไป
ยังหองตาง ๆ  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
224,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
300,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจดัซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอรพรอม 
อุปกรณตดิตั้ง 
หองคอมพิวเตอร   
  

เดิม 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 
40 ชุด สําหรับจัดการเรียนการสอน 
พรอมอุปกรณติดตั้งสามารถใชงานได 

- 640,000 - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง)  

     ใหม  
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  
40 เครื่อง สําหรับจัดการเรียนการสอน 
พรอมอุปกรณติดตั้งสามารถใชงานได 

 ใหม 
640,000 

   

15 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจดัซื้อเครื่องพิมพ 
แบบฉดีหมึกใชในการทํา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนหองคอมพิวเตอร   

เดิม 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
จํานวน 4 เครื่อง   
  

-  17,200  
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

     ใหม 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตัง้ถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 4 เครื่อง 
 

 ใหม 
17,200 

   

16 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจดัซื้อเครื่องพิมพ 
ชนิดเลเซอรสําหรับใช 
ในการพิมพงานธรุการ
และหองคอมพิวเตอร  

เดิม 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หนา/
นาท)ี จํานวน 4 เครื่อง  

-  เดิม 
64,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง)  

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     ใหม 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที่ 2 (33 หนา/
นาท)ี จํานวน 4 เครื่อง 
 

 ใหม 
60,000 

   

17 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟาใชหองคอมพิวเตอร  

เดิม 
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  
จํานวน 40 เครื่อง  

- เดิม 
232,000 

  

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

     ใหม 
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 40 เครื่อง   
 

 ใหม 
100,000   

   

18 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ 
กระจายสัญญาณใชใน
การทํากิจกรรมการเรียน
การสอนหองคอมพิวเตอร  

อุปกรณกระจายสญัญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 
จํานวน 2 ตัว   
 

-  เดิม 
48,000 

  

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

       ใหม 
42,000 

 

   

19 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ 
กระจายสัญญาณไรสาย 
ใชในการทํากิจกรรม
การเรยีนการสอนหอง 
คอมพิวเตอร   

อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย 
(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว   
 

- เดิม 
5,800  

  

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง)  

       ใหม 
5,700 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรสสีําหรบัใชใน
การพิมพรูปกิจกรรม
ตางๆของศูนยฯ 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

เดิม 

12,000 

- - - -สํานักการศึกษา    
-ศพด.ทน.ตรัง 
 
 

       ใหม 
10,000 

 

   

21 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน 
แอลอีดี (LED TV) 
ประจําหองเรียนสาํหรับ
การเรยีนการสอน 

เดิม 

โทรทัศน แอลอดีี (LED TV) ระดับความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จาํนวน 20 เครื่อง   
-อุปกรณตอพวง 
-ติดตั้งพรอมใชงาน 

- 
 

เดิม 

640,000 
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน 
แอลอีดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ประจํา
หองเรียนสําหรับการ
เรียนการสอน 

ใหม 
โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ  
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง จํานวน 15 
เครื่อง  (ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 
 

 ใหม 
397,500 

 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน  
แอลอีดี ขนาด 55 นิ้ว 
 

เดิม 

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ระดบัความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
ปละ 3 เครื่อง   

96,000 
 

เดิม 

96,000 
 

เดิม 

96,000 
 

เดิม 

96,000 
 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน 
แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว 

ใหม 
โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ  
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง ปละ 5 เครื่อง   
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 ใหม 
132,500 

 

ใหม 
132,500 

 

ใหม 
132,500 

 

 

23 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ  
ใชประจําหองโสต  
หองคอมพิวเตอร 
และใชสําหรับการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ใต
อาคารเรยีน 2 

เดิม 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 150 นิ้ว หรือขนาด  
96 X 120 นิ้ว จํานวน 3 จอ  
 

เดิม 
60,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

     ใหม 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 150 นิ้ว  จํานวน 3 จอ  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 

 ใหม 
65,400 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัล
ติมิเดยีโปรเจคเตอรใช
ประจําหองโสต หอง
คอมพิวเตอรและใช
สําหรับการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใตอาคารเรียน 2 

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA  ขนาด 4,000 ANSI Lumens รวม
อุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง 

(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

เดิม 
174,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

       ใหม 
127,500 

 

   

25 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อโทรโขงเพื่อใช
ในการจัดกิจกรรมใหกับ
นักเรียน 
  

โทรโขง ประกอบดวย  
- โทรโขงแบบสะพายไหลขนาด 13 
วัตต (สูงสุด 25 วัตต) คุณภาพสูง 
- มีเสียงสญัญาณใหเลือกใชทั้งเสียง
นกหวีด และเสียงไซเรน 
- มีไมโครโฟนพรอมสายแบบสปรงิแยก
ออกจากตัวโทรโขง 
- ใชถานไฟฉาย ขนาด C จํานวน 6 กอน 
ใชงานนาน 8 ชั่วโมง จํานวน 4 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

เดิม 
12,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

       ใหม 
12,000 

 
 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน 
แอลอีดี (LED TV) 
สําหรับหองเรียน MEP 
และหองเรยีน ม.4 – 6 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

เดิม 
โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ระดบั
ความละเอียดจอภาพ 1920 x1080 
พิกเซล ขนาดไมต่ํากวา 46 นิ้ว พรอม
ขายึด และเครื่องเลน DVD พรอม
ลูกกรงเหล็ก และรวมคาติดตั้ง จํานวน 
10 ชุด สําหรับ 
- หองเรียน MEP จํานวน 4 หองเรียน 
- หองเรียน ม.4 – 6 จํานวน 6 
หองเรียน 
 

เดิม 
400,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน  
แอลอีดี (LED TV)  
แบบ Smart TV 
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ 
และหองเรยีน  
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 

ใหม 
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  
พรอมติดตั้ง  จํานวน 15 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 26,500 บาท 

(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
397,500 

   

แบบ ผ.08 



 

138 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อเครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร 
สําหรับหองเรียน MEP 
และหองเรยีน ม. 4 – 6 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

เดิม 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens  
รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง จํานวน 10 
เครื่อง สําหรับ 
- หองเรียน MEP จํานวน 4  เรียน 
- หองเรียน ม.4 – 6 จํานวน 6 หองเรียน
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 

เดิม 
240,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อเครื่อง
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร 
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
หองเรียนและ 
หองปฏิบัติการ  
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 

ใหม 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  
รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง จํานวน  
10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,300 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
303,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ 
สําหรับหองเรียน MEP 
และหองเรยีน ม.4 – 6 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

เดิม 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด
เสนทแยงมุม ไมนอยกวา 100 นิ้ว รวม
อุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 10 จอ 
สําหรับ 
- หองเรียน MEP จํานวน 4 หองเรียน 
- หองเรียน ม.4 – 6 จํานวน 6 
หองเรียน 
 

เดิม 
100,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ
สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 

ใหม 
จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 120 นิ้ว พรอมติดตัง้  
จํานวน 10 จอ ๆ ละ 13,100 บาท  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
131,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องฉาย
ภาพ ทึบแสง สําหรับ
หองเรียน MEP และ
หองเรียน ม.4 – 6  
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

เดิม 
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
จํานวน 10 เครื่อง สําหรับ 
- หองเรียน MEP จํานวน 4 หองเรียน 
- หองเรียน ม.4 – 6 จํานวน 6 หองเรียน
 

เดิม 
240,000  

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพ  
3 มิติ สําหรับจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนใน
หองเรียนและหอง 
ปฏิบัติการ โรงเรียน
เทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

ใหม 
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พรอมติดตั้ง  
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 20,800 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
 208,000 

   

30 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดหาเครื่องชวย
สอนสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน โรงเรยีนเทศบาล 
6 (วัดตันตยาภริม) 

เครื่องชวยสอนลําโพงขยายเสียงแบบ
พกพา จํานวน 25 เครื่อง ๆ ละ 3,000 
บาท  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
75,000 

   -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

       ใหม 
75,000 

 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
มัลติมเีดียโปรเจคเตอร 
สําหรับใชในการทํา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนหองคอมพิวเตอร   

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดบั 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
รวมอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 
เครื่อง  (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

- เดิม 
58,000 

   

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 
 

       ใหม 
42,500 

   

32 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพใช
ในหองคอมพิวเตอร  
 

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด
เสนทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ  
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

- เดิม 
10,400  

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

       ใหม 
13,100 

   

33 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อกลองถาย
ภาพนิ่งในการใช
ถายภาพกิจกรรม
ตางๆของศูนยฯ  ใช
บันทึกและเก็บภาพ
เปนหลักฐานสําหรบั
เผยแพรผลงานของ
ศูนยฯ 
 

กลองถายภาพแบบ DSRL จํานวน 1 ตัว 
ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล  
- ถายภาพตอเนื่อง 7 ภาพตอวินาทีเมื่อใช
ชองมองภาพ 
- มีระบบแฟลชในตัว 
- มีระบบ WIfi จากตัวกลอง ใชสําหรบัโอน
ถายขอมลูและควบคุมกลองจากอุปกรณอื่น 
-สามารถถายขอมลูจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรทางพอรต USB  
- สามารถถายภาพแบบเคลื่อนไหวแบบ Full 
HD  
 

เดิม 
60,000 

 - - -สํานักการศึกษา    
-ศพด.ทน.ตรัง 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- สามารถถอดเปลีย่นเลนสไดโดยมียีห่อ
เดียวกันกบัตัวกลอง มีขนาดโฟกัส 135 
มิลลิเมตร เปนอยางนอย 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
       ใหม 

45,000 
 

   

34 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผา เดิม 
เครื่องซักผาระบบอัตโนมัติ จาํนวน 1 
เครื่อง 

- เดิม 

15,000 
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรมั จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 ใหม 
18,000 

   

35 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อจัดซื้อผามาน
สําหรับปรับปรุงหอง
ศูนยการเรียนรู ปละ 
2 หอง * 

ผามานพรอมอุปกรณรวมคาติดตั้ง  
ปละ 2 หอง  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

30,000 
 

เดิม 
32,000 

 

เดิม 
35,000 

 

เดิม 
35,000 

 

-สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

       ใหม 
30,540 

ใหม 
30,540 

ใหม 
30,540 

 
 
 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อจัดซื้อผามาน
สําหรับปรับปรุงหอง 
DLIT * 

ผามานรวมอุปกรณพรอมติดตั้ง  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
50,000 

 

 - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

       ใหม 
27,000 

   

37 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อใชในซักผาของ
โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
 

เครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรมั จํานวน 1 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

เดิม 
18,000 

 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
18,000 

   

38 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อซื้อผามานพรอม 
อุปกรณใชในการ
ปองกันแสงแดดสอง
หองเรียนทําใหรบกวน
ในการเรียนการสอน
ประจําหองเรียนและ
หองศูนยการเรยีนรู
ตาง ๆ 

ผามานพรอมอุปกรณ รวมคาติดตัง้ 
จํานวน 45 หอง 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

เดิม 

790,000 
 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
800,000 

 
 
 

   

แบบ ผ.08 



 

144 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อจัดซื้อรถตดัหญา 
สําหรับใชในงานอาคาร 
สถานที่ โรงเรยีน
เทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) 

เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 
จํานวน 3 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ)   

เดิม 
36,000   

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
36,000 

   

40 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน
บานงานครัว 

เพื่อซื้อตูเย็นใชเก็บ 
อาหารสดในหองครัว 

เดิม 
ตูเย็น 2 ประตู 18 คิว 1 ตู 
  

เดิม 

44,000 
 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 7  
(วัดประสิทธิชัย) 

     ใหม 
ตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ)   

 ใหม 
25,000 

   

41 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ดนตรีและ
นาฏศิลป 

เพื่อจัดหาเครื่องดนตรี
สําหรับพัฒนาทักษะ
ดานดนตรีแกนักเรยีน
ใน 
การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน 

เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 วง 
ประกอบดวย 
1. ปคโคโคล 1 เลา ๆ ละ 43,000 บาท 

2. ฟลุท 2 เลา ๆ ละ 26,000 บาท 
3. คลาริเนท 5 เลา ๆ ละ 26,000 บาท 
4. ทรัมเปท 5 ตัว ๆ ละ 28,000 บาท 
5. ทรอมโบน 5 ตัว ๆ ละ 42,000 บาท 
6. อัลโตแซ็กโซโฟน 3 ตัว ๆ ละ 
55,000 บาท 
7. เทเนอรแซ็กโซโฟน 2 ตัว ๆ ละ 
72,000 บาท 

เดิม 
3,200,000   

 - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

แบบ ผ.08 



 

145 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. มารชชิงเมลโลโฟน 2 ตัว ๆ ละ 
99,000 บาท 
9.มารชชิงบาริโทน 2 ตัว ๆ ละ 
120,000 บาท 
10. มารชชิงยูโฟเนียม 4 ตัว ๆ ละ 
128,000 บาท 
11. มารชิงทูบา 4 ตัว ๆ ละ 210,000 
บาท 
12. กลองสแนรมารชชิง+ขาสะพาย 2 
ใบ ๆ ละ 76,000 บาท 
13. กลองคว้ินททอม+ขาสะพาย 1 ชุด 
ๆ ละ 94,000 บาท 
14.กลองเบสขนาด 16,18,20,22 นิ้ว + 
ขาสะพาย 1 ชุด ๆ ละ 255,000 บาท 
15.ฉาบเดินแถว 18 นิ้ว 1 คู ๆ ละ 
25,000 บาท 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
       ใหม 

3,200,000 
 
 
 
 
 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน  
DVD สําหรับศูนยการ
เรียนรูนาฏศลิป 

เครื่องเลน  DVD จํานวน 1 เครื่อง 
-มีชองเสียบไมค 
-มีชอง output : AV,HDMI,OPTICAL 
-สามารถเลนแผน DVD,VCD,MP3,CD, 
CDR/RW,CD+R/RW,WMA,WAV, 
MPEG4,JPMG,DIVX, DVD-A,  
Blu-ray 
-การโหลดการทํางานท่ีเงียบ, SACD  
-สมดลุสเตอริโอเอาทพุทอนาล็อก
อัพเกรด DAC วงจรอะนาล็อก 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
35,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
 

       ใหม 
35,000 

   

43 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ 
และขนสง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
สําหรับใชในกิจกรรม
ของโรงเรียน 

เดิม 
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 
ซีซี จํานวน 1 คัน 

- เดิม 
1,214,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดกะพังสุรินทร) 

     ใหม 
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด 
ไมต่ํากวา 90 กิโลวตัต จํานวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 ใหม 
1,288,000 

   

แบบ ผ.08 



 

147 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร 

เพื่อจัดหากลอง
จุลทรรศนสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เดิม 
กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา จํานวน 40 
ตัว ๆ ละ 39,000 บาท (ปละ 20 ตัว) 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

585,000 เดิม 
585,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

     ใหม 
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา สําหรบังาน
การสอน จํานวน 20 กลอง  
ราคากลองละ 35,000 บาท 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
700,000 

   

45 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศใช
ในหองเรียน
คอมพิวเตอร* 

เดิม 
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 
36,000 BTU  จํานวน 2 เครื่อง 
 

- เดิม 
80,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
 

     ใหม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
บีทีย ูรวมอุปกรณพรอมติดตั้งจํานวน  
2 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 ใหม 
64,800 

   

46 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อพดัลมดดู
อากาศใชในหองเรียน
คอมพิวเตอร* 

เดิม 
พัดลมดดูอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 12 
นิ้ว จํานวน 2 ตัว 

- เดิม 
1,900 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 

     ใหม 
พัดลมดดูอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 8 นิ้ว  
จํานวน 2 ตัว (ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
1,660 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อจัดซ้ือโตะเกาอี้สําหรับ
รับประทานอาหาร 
 

เดิม  
โตะเชื่อมติดกับเกาอี้ 2 ตวั จํานวน 45 ชุด 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
-โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 70 x 232 x 
75 ซม. (กวางxยาวxสูง) 
-เกาอี้สแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 26 x 232 x 
45 ซม. (กวางxยาวxสูง) (ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- เดิม 
90,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซ้ือโตะและเกาอี้
สําหรับรับประทานอาหาร 
 

ใหม  
โตะและเกาอี้สําหรับรับประทานอาหารโดยโตะ
เชื่อมติดกับเกาอี ้2 ตัว จํานวน 45 ชุด 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
-โตะสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 70 x 232 x 
75 ซม. (กวางxยาวxสูง) 
-เกาอี้สแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 26 x 232 x 
45 ซม. (กวางxยาวxสูง) (ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
1,125,000 

   

48 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
สําหรับหอง ปฏิบัติการทาง
ภาษา 

เดิม  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 
26,000 BTU  จํานวน 2 เครื่อง 

เดิม 
72,400 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย) 

     ใหม เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ) 

 ใหม 
64,800 

   

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร
สําหรับฝายงานตาง ๆ ของ
โรงเรียน 

เดิม ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํานวน 12 ตู 
(มาตรฐานครุภัณฑ) 

เดิม 
66,000 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
 

     ใหม ตูเหล็กแบบ 2 บาน สาํหรับเก็บเอกสาร 
จํานวน 12 ตู (มาตรฐานครุภัณฑ) 
 

 ใหม 
66,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ
และอํานวยความ
สะดวกแกนักเรียน* 

เดิม 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาดไมนอย
กวา 24,000 BTU พรอมติดตั้ง 
จํานวน 14 เครื่อง 

เดิม 
420,000 

 
 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ สําหรับ
หองเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย* 

ใหม 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 14 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

ใหม 
453,600 

    

51 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ
และอํานวยความ
สะดวกแกนักเรียน* 

เดิม 
พัดลมดดูอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 
14 ชุด 
 

เดิม 
21,000 

 
 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อพัดลมดูด
อากาศสําหรับ 
หองเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย* 
 
 
 
 

ใหม 
พัดลมดดูอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 
14 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

ใหม 
13,720 

    

แบบ ผ.08 



 

150 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการและ
อํานวยความสะดวกแก
นักเรียน* 

เดิม 
ผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 14 ชุด 
 

เดิม 
140,000 

 
 

- - - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อมานปรับแสง
พรอมติดตั้ง สําหรับ
หองเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย* 

ใหม 
มานปรับแสงพรอมติดตั้ง จํานวน 14 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

ใหม 
68,943 

    

53 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการและ
อํานวยความสะดวกแก
นักเรียน* 

เดิม 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาดไมนอย
กวา  24,000 BTU พรอมติดตั้ง 
จํานวน 6 เครื่อง 

- เดิม 
180,000 

 
 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ สําหรับหองพัก
ครู* 

ใหม 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
นอยกวา 32,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง 
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู   
จํานวน 2 เครื่อง 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
169,200 

 
 
 

94,000 

   

แบบ ผ.08 



 

151 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏิบัตริาชการและ
อํานวยความสะดวกแก
นักเรียน* 

เดิม 
พัดลมดดูอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน 
6 ชุด 
 

- เดิม 
9,000 

 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อพดัลมระบาย
อากาศ สําหรับหองพัก
ครู* 

ใหม 
พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 
จํานวน 6 ชุด 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
7,000 

 

   

55 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อโตะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย 

เดิม 
โตะรับประทานอาหารของนักเรยีนระดับชั้น
ปฐมวัย จาํนวน 30 ชุด 
 

- เดิม 
450,000 

 
 

- - -สํานักการศึกษา 
-โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อโตะ
รับประทานอาหาร
พรอมเกาอี้ของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย 

ใหม 
โตะและเกาอี้สําหรับรับประทานอาหารของ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  จาํนวน 30 ชุด  
ดังนี ้แตละชุดประกอบดวย โตะ 1 ตวั เกาอี้ 
2 ตัว แยกจากกัน 

- โตะทําดวยสแตนเลสอยางดี ขนาด ไมนอย
กวา  กวาง 70 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 60 ซม. 
- เกาอี้ทําดวยสแตนเลส อยางดี ขนาดไม
นอยกวา  กวาง 30 ซม. ยาว 200 ซม.  สูง 
35 ซม. 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

 ใหม 
450,000 

 

   

แบบ ผ.08 



 

152 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ
อเนกประสงคสําหรับ 
หองประชุม 

เดิม 

โตะอเนกประสงคหนาโฟเมกา โครงขา
เหล็ก พับได จํานวน 40 ตัว  

- เดิม 

95,000 
- - -สํานักการศึกษา  

-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
โตะอเนกประสงคหนาโฟเมกา โครงขา
เหล็ก พับได ชุบโครเมียม จํานวน 50 
ตัว   
(ราคาในตลาดทองถิ่น)   
 

 ใหม 
125,000 

   

57 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ สําหรับทดแทน
เครื่องเกาที่ชํารุด 

เดิม 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
ปละ 2 เครื่อง  

74,000 
 

เดิม 

74,000 
เดิม 

74,000 
 

เดิม 

74,000 
 

-สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทีย ูรวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
ปละ 2 เครื่อง  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 
 
 

 ใหม 
72,400 

ใหม 
72,400 

ใหม 
72,400 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ สําหรับ
ปรับปรุงหองศูนยการ
เรียนรูปละ 2 หอง*   

เดิม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทีย ูรวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
ปละ จํานวน 4 เครื่อง 

148,000 
 

เดิม 
148,000 

 

เดิม 
148,000 

 

เดิม 
148,000 

 

-สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทีย ูรวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง  
ปละ จํานวน 4 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ) 

 ใหม 
144,800 

 

ใหม 
144,800 

 

ใหม 
144,800 

 

 

59 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ สําหรับ
ปรับปรุงหอง DLIT*   

เดิม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง 
จํานวน 4 เครื่อง  

เดิม 
148,000 

 

- - 
 

- 
 

-สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

     ใหม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู รวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง 
จํานวน 4 เครื่อง  
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 
 

 ใหม 
144,800 

 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูด
อากาศ สําหรับปรับปรุง
หองศูนยการเรยีนรู ป
ละ 2 หอง*   

เครื่องดูดอากาศ รวมอุปกรณพรอม
ติดตั้ง ปละจํานวน 4 ชุด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น)    

6,000 
 

เดิม 
6,000 

 

เดิม 
6,000 

 

เดิม 
6,000 

 

-สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

       ใหม 
4,700 

 

ใหม 
4,700 

ใหม 
4,700 

 

61 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูด
อากาศ สําหรับปรับปรุง
หอง DLIT*   

เครื่องดูดอากาศ รวมอุปกรณพรอม
ติดตั้ง จํานวน 4 ชุด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
    

เดิม 

6,000 
 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 3  
(บานนาตาลวง) 

       ใหม 
4,700 

 

   

62 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ-เกาอี้
ทํางาน จํานวน 17 ชุด 

เดิม 
โตะ-เกาอี้ทํางาน จํานวน 17 ชุด 
 

- เดิม 
360,000 

 

- - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดมัชฌิมภมูิ) 

     ใหม 
โตะและเกาอี้ทํางาน สาํหรับครู จาํนวน 
17 ชุด แตละชดุ ประกอบดวย โตะ 1 
ตัว และเกาอี้แบบมีลอเลื่อน 1 ตัว 

(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 
 

 ใหม 
204,000 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 
สําหรับหองธุรการ 
จํานวน 4 ตู หอง
ผูบริหาร จํานวน 2 ตู 
ในการจัดเก็บเอกสาร 
ใหเรียบรอย 

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาด
ไมนอยกวา กวาง 118 X ลึก 40 X สูง 
87 ซม. จํานวน 6 ตู สําหรับ 
- หองธุรการ จํานวน 4 ตู 
- หองผูบริหาร จํานวน 2 ตู 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
24,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
24,000 

 

   

64 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 
สําหรับหองธุรการ 
จํานวน 4 ตู หอง
ผูบริหาร จํานวน 2 ตู 
ในการจัดเก็บเอกสาร 
ใหเรียบรอย 

ตูรวม 4 ฟุต 1 บาน 6 ลิ้นชัก ขนาดไม
นอยกวา กวาง 118 X ลึก 40 X สูง 87 
ซม. จํานวน 6 ตู สําหรบั 
- หองธุรการ จํานวน 4 ตู 
- หองผูบริหาร จํานวน 2 ตู 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
24,000 

 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
24,000 

 
 
 
 
 
 
 

   

แบบ ผ.08 



 

156 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะเกาอี้หิน
ขัด ชุดใหญใหนักเรียน
พักผอนและทํา
กิจกรรมตาง ๆ 
บริเวณหนาอาคาร
เรียน 1 และ 3 
 

โตะเกาอีห้ินขัดชุดใหญ จํานวน 10 ชุด 
ใน 1 ชุด ประกอบดวย  
- หนาโตะ ขนาดไมนอยกวา 85 X 170 
X 70 ซม.จํานวน 1 ตัว 

- เกาอี้ยาว ขนาดไมนอยกวา 45 X 
170 X 49 ซม.จํานวน 2 ตัว 
- เกาอี้สั้น ขนาดไมนอยกวา 45 X 85 
X 49 ซม.จํานวน 2 ตัว 

(ราคาในตลาดทองถิ่น)  

เดิม 
80,000 

 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
80,000 

 

   

66 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูไม 2 ชั้น  
แยกช้ินตอนลางเปนตู
ไมทึบสําหรับเก็บ
เอกสารประจํา
หองเรียน และหองศูนย
การเรยีนรูตาง ๆ  
 

ตูไม 2 ชั้น แยกช้ิน จํานวน 40 ตู 
- ชั้นบน ขนาดไมนอยกวา 2.24 X 
0.79  X 0.60 ม. (ยาว X สูง X ลกึ) 
เปนบานกระจกเลื่อน  
- ชั้นลางเปนตูไมทึบขนาดไมนอยกวา  
2.24 X 0.79 X 0.60 ม. (ยาว X สูง X 
ลึก) มีบานประตูเปด - ปด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 

432,000 
 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

       ใหม 
480,000 

 
 

   

แบบ ผ.08 



 

157 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก 
เก็บแบบฟอรม สําหรับ 
หองผูบริหาร ในการ
จัดเก็บเอกสารให
เรียบรอย 

เดิม 
ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม จํานวน 2 ตู 
 

เดิม 
8,600 

 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ  
2 บาน สําหรับ 
หองผูบริหารในการ
จัดเก็บเอกสารให
เรียบรอย 
 

ใหม 
ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ) 
 

 ใหม 
11,000 

   

68 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะสแตน
เลส พรอมเกาอี้
สําหรับรับประทาน
อาหารของนักเรียน
ระดับประถมและ 
มัธยม โรงเรียน 
เทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) 

โตะสแตนเลส พรอมเกาอี้สาํหรับ
รับประทานอาหารของนักเรียน
ระดับประถมและมัธยม จํานวน 80 ชุด 
ราคาชุดละ 2,000 บาท 

(ราคาในตลาดทองถิ่น)   
 
 
 

เดิม 
 1,600,000  

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
1,600,000 

 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
เพื่อจัดหาตูเหล็กทึบ
บานเปด 2 บาน 
สําหรับจัดเก็บเอกสาร
ตาง ๆ ของโรงเรียน 

เดิม 
ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 7 ตู ๆ ละ 
5,500 บาท 
 
 

เดิม 
 38,500  

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

    ใหม 
เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ  
2 บาน สําหรับจัดเก็บ
เอกสารตางๆ ของ
โรงเรียน ทดแทนของ
เกาที่ชํารุด 
 

ใหม 
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 10 ตู 
ราคาตูละ 5,500 บาท 
(มาตรฐานครุภณัฑ) 

 ใหม 
55,000 

   

70 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาโตะทํางาน
พรอมเกาอี้สําหรับ
พนักงานครู ทดแทน
ของเกาท่ีชํารุด 

เดิม 
โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับพนักงาน
ครู จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท 
 

เดิม 
85,000 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

     ใหม 
โตะและเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานครู 
จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 
 
 
 

 ใหม 
127,500 

   

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเคานเตอรยืม
คืนสําหรับหองสมุด 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

เคานเตอรยืมคืน เมลามีน เตี้ยตัวแอล 
จํานวน 1 ชุด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

เดิม 
6,500 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
6,500 

 

   

72 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาชั้นวาง
หนังสือสําหรับหองสมดุ 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น ทําดวยไม จาํนวน 
15 ชุด ชุดละ 3,900 บาท 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 
 

เดิม 
58,500 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
58,500 

 

   

73 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาและโตะเกาอี ้
อานหนังสือสําหรับ
หองสมุด โรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

โตะและเกาอี้อานหนังสือหองสมุด 
(โมเดรินดไีซน) จํานวน 5 ชุด (1 ชุด
ประกอบดวย โตะ 1 ตัว และเกาอี ้6 
ตัว) ราคาชุด ละ 8,200 บาท 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
41,000 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
41,000 

 
 
 

   

แบบ ผ.08 



 

160 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหารถเข็นหนังสือ
สําหรับหองสมุด 
โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

รถเข็นหนังสือ แบบช้ันเรียบขนานกัน
ทุกช้ัน จํานวน 1 ชุด 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
5,900 

 

 - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
5,900 

   

75 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาโตะ
อเนกประสงคสําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโรงเรียน
เทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

โตะอเนกประสงค หนาโฟมเมกา  
โครงขาเหล็กพับไดชุบโครเมี่ยม  
จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
45,000 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
75,000 

   

76 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเกาอี้กลม 
สแตนเลส สําหรบั
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

เกาอี้กลมสแตนเลสสําหรับ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 490 บาท  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 
49,000 

- - - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

       ใหม 
49,000 

 

   

แบบ ผ.08 



 

161 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เดิม 
- เพื่อจัดหาเครื่องปรับ 
อากาศทดแทนของเกา
ที่ชํารุดใชการไมได 
 

เดิม 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พรอม
ติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู  
จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท 

เดิม 
560,000 

- 
 

- - -สํานักการศึกษา  
-โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภิรม) 

    ใหม 
- เพื่อจัดหาเครื่องปรับ 
อากาศสําหรับหอง 
ปฏิบัติการโรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยา
ภิรม) 
- เพื่อทดแทนเครื่อง 
ปรับอากาศเกาที่ชํารดุ
ใชการไมได 

ใหม 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 24,000 บี
ทีย ูรวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง จํานวน 
10 ชุด ราคาชุดละ 32,400 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
32,000 บีทีย ูรวมอุปกรณพรอมตดิตั้ง 
จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 42,300 
บาท (ราคามาตรฐานครภุณัฑ) 
 

 ใหม 
324,000 

 
 
 

423,000 

   

78 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องถาย 
เอกสาร 

เครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว –
ดํา) ความเร็ว 30 แผน ตอนาที จาํนวน 
1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครภุณัฑ) 

เดิม 

120,000 
 

 - - -สํานักการศึกษา 

-โรงเรียนเทศบาล 7 

(วัดประสิทธิชัย) 
 

       ใหม 
120,000 

 
 

   

แบบ ผ.08 



 

162 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

79 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อซื้อโตะอเนก 
ประสงคใชจัดกิจกรรม
ของนักเรียน 

โตะอเนกประสงค หนาโฟเมกา โครงขา
เหล็กพับได ชุบโครเมียม จํานวน 30 ตัว 
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 

75,000 
 

 - - -สํานักการศึกษา 

-โรงเรียนเทศบาล 7 

(วัดประสิทธิชัย) 
 

       ใหม 
75,000 

   

80 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อซื้อตูเหล็กใชเก็บ
เอกสารงานธุรการ 

ตูเหล็กเก็บเอกสารงานธุรการ จํานวน 
2 ตู  (ราคาในตลาดทองถิ่น) 

เดิม 

20,000 
 

- - - -สํานักการศึกษา 

-โรงเรียนเทศบาล 7 

(วัดประสิทธิชัย) 
       ใหม 

20,000 

   

81 การศึกษา คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอก
อากาศ สําหรับใหเด็ก
เล็กมีอากาศท่ีสะอาด
สดชื่นและปองกันโรค
ที่มากับอากาศ 

เดิม 
เครื่องฟอกอากาศ  จํานวน 14 เครื่อง 
 

 เดิม 
455,000 

 

- - -สํานักการศึกษา  
-ศพด.ทน.ตรัง 

     ใหม 
เครื่องฟอกอากาศ รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
ขนาดไมนอยกวา กวาง 410 มม.  
ลึก 240 มม. สูง 760 มม. จํานวน 14 
เครื่อง  (ราคาในตลาดทองถ่ิน) 
 
 

 ใหม 
448,000 

 

   

แบบ ผ.08 



 

163 

บัญชีครุภัณฑ  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2561 

เทศบาลนครตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑอื่นๆ เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน 
สนามเด็กเลน  พรอม
อุปกรณใหเด็กเล็กไดมี
เครื่องเลนสนามที่
เพียงพอและเหมาะสม
กับ 

เครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอมอุปกรณ
และตดิตั้ง  มีรายละเอียดดังนี ้
-ชุดโดม จํานวน 1 ชุด 

-ชุดหอ 1 หอ จํานวน 1 ชุด 

-ชุดปราสาท 2 หอ จํานวน 1 ชุด  
-มากระดก 6 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด 
-อุโมงค จํานวน 1 ชุด  
-เกาอี้บรรจุน้ํา จํานวน 1 ชุด  
(ราคาในตลาดทองถิ่น) 

- - เดิม 
1,000,000 

- -สํานักการศึกษา 
-ศพด.ทน.ตรัง 
 

       ใหม 
1,000,000 

   

83 เคหะและ
ชุมชน 

คาครุภณัฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เดิม 
-รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย เปน
รถยนตบรรทุกชนิด 6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล มีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา ตู
บรรทุกมลูฝอยมีขนาดความจุไมนอย
กวา 12 ลูกบาศกเมตร จาํนวน 2 คันๆ
ละ 4,000,000 บาท 

เดิม 
8,000,000 

 

 
 

เดิม 
8,000,000 

 
 
 
 

เดิม 
8,000,000 

 
 
 
 

เดิม 
8,000,000 

 
 
 
 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานรักษาความสะอาด 

     ใหม 
-รถบรรทุกขยะแบบอดัทาย ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6000 ซีซี  ตูบรรทุกมูลฝอยมี
ขนาดความจไุมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร จาํนวน 4 คัน 

ใหม 
2,400,000 

(ราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ) 

ใหม 
7,200,000 

(ราคา
มาตรฐาน
ครุภณัฑ) 

- - -กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานรักษาความสะอาด 

 

แบบ ผ.08 
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