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  การวางแผนพัฒนาเทศบาล  มีความสําคัญตอการบริหารและการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  เทศบาลนครตรังจึงไดนําขอมูลปญหา  ความตองการของประชาชน 
ศักยภาพของทองถ่ิน  และนโยบายของผูบริหาร  รวมท้ังกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง  เพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา           
ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนทางท่ีถูกตอง ชัดเจน ท่ีจะทําใหการบริหารและการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล            
นครตรัง ท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับตางๆ เชน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัด และแผนชุมชน 
เพราะเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินไปสู 
การปฏิบัตอัินมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการพัฒนา เพ่ือสามารถดําเนินการใหบรรลุในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปยังมีความเ ช่ือมโยง ใกล ชิดกับงบประมาณ 
เพราะแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
รวมท้ังเปนแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
 

หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) ฉบับนี้จะอํานวยตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเมือง ความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมบูรณ สนองเจตนารมณของทุกฝายท่ีมุงหวัง
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใต          
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ  
ซ่ึงจะมีผลตอจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   พันธกิจการพัฒนา   และวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป   กลาวคือ เทศบาลใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไปจัดจัดทํางบประมาณรายจาย  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ
รอบคอบและผายกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
  นิยามของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 วาแผนพัฒนาสามป หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
    แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ   ดังตอไปนี ้

1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนา 
3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงเวลาสามป 
4. เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
  ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
เวลาสามปนั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ คือ 



 
- 2 - 

  1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของโครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/ กิจกรรม 

  2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป  
 
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตางๆ   ท่ีสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหมี 
ความพรอมท่ีจะดําเนินการนําไปปฏิบัติเม่ือไดรับงบประมาณ 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี 
ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

3. เพ่ือแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
4. เพ่ือแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย 

ประจําป 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) 
  หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แลวก็จะเปนขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
      หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป   (งานวิเคราะหนโยบายและแผน             
ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน) เสนอบันทึกขอความ เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตอง
ดําเนินการ พรอมกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง   สรุปยุทธศาสตรและ          
แนวทางการพัฒนา  จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ อาทิ เชน ขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไป  พิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา รวมท้ังสรุป



 
- 3 - 

ยุทธศาสตรในระดับตางๆ  และนโยบายข องนายกเทศมนตรี    เพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมจัดทํา 
รางแผนพัฒนาสามป 

3. ประชุมประชาคมเมือง  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
เพ่ือรวมประชุมตัดสินใจในการนําประเดน็ปญหาความตองการพัฒนาไปสูการวิเคราะห 

ตัดสินใจ  และนําพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติตามศักยภาพของทองถ่ิน 
4. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนา 
สามปตามกรอบเคาโครงแผนพัฒนาสามป 

5. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
5.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรังพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเสนอ 

นายกเทศมนตรี   
5.2  นายกเทศมนตรีอนุมัติแผนพัฒนาและประกาศใชแผนพัฒนาสามป    เพ่ือนําไป 

ปฏิบัติและแจงสภาเทศบาล ผูเกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบโดยท่ัวกัน 
 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบท่ี
แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจมีความเช่ือมโยง  และสงผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน   เพ่ือใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอสาธารณสูงสุด  
  ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบดวย 
  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณของเทศบาลเองและแหลงงบประมาณภายนอก รวมท้ังมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
  คน  ซ่ึงหมายความรวมท้ังผูบริหาร รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล  ทุกระดับ  ซ่ึงจะ
มีความหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงเทศบาลจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้น
มาใช  รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเทศบาลและถาพิจารณาในความหมาย
อยางกวาง   และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
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  วัสดุอุปกรณ   หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีใหมีความทันสมัย             
เพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมสวนรวมไดอยางเทากันและใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ  เปนส่ิงท่ีจะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน   การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลป ท่ีตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลนครตรัง 

 
ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครตรัง 
  เดิมเทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงสุขาภิบาล
จังหวัดตรัง  ไดถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลท่ี7 ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล  
พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตรัง  เม่ือวันท่ี 10  ธันวาคม พ.ศ.2476   
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 10 ธันวาคม  
พ.ศ.2478  เทศบาลเมืองตรังไดเปดดําเนินการครั้งแรกโดยใชท่ีทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเปนสํานักงาน 
ตั้งอยูถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังส้ิน  6.86  ตารางกิโลเมตร  
และในป  พ.ศ.2484  เทศบาลไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหมในท่ีเดิม             
โดยสรางเปนอาคารไมช้ันเดียวแลวดําเนินการเรื่อยมา จากนั้นในป พ.ศ.2511 เทศบาลไดมีการขยายอาณาเขต
เทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร  เม่ือวันท่ี  24 กันยายน พ.ศ.2511  รวมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน  14.77 
ตารางกิโลเมตร จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงาน
เทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรท่ีขยับขยายสํานักงานใหกวางขวางขึ้นเพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและเปนท่ีเชิดหนาชูตาแกทองถ่ิน  จึงไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลขึ้นใหม  โดยขอ
อนุมัติกูเงินจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เปนจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใชเปนคากอสราง
สํานักงานเทศบาลหลังใหม  ซ่ึงมีลักษณะเปนตึก 3 ช้ัน ทรงไทย  กอสรางเสร็จเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2521  
และไดทําพิธีเปดดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ.2522  เทศบาลนครตรังไดรับการประกาศใหเปน
เทศบาลนครตรัง  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลม 116  ตอนท่ี 110 ก  เม่ือวันท่ี 10 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณ
ของเทศบาลนครตรังเปนรูปพระอาทิตย  ทะเล  และนางฟาถือดวงแกว เพราะช่ือของทองท่ีคือ ตรัง 
หมายความวา  รุงอรุณ  และตรังเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูติดกับฝงทะเลดานตะวันตก   นางฟาถือดวงแกว   
หมายถึง   ความเจริญรุงเรืองและสุขสมบูรณของประชาชนในทองถ่ิน 
 
 2.1  ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 
  1)  ขอมูลองคกร  สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ตั้งอยูเลขท่ี  103  ถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเท่ียง   
อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง 
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  2)  สภาพทั่วไป   เทศบาลนครตรังอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลทับเท่ียง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  14.77  
ตารางกิโลเมตร   ระยะหางจากท่ีตั้งจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 
  อาณาเขต  ทิศเหนือจด   ตําบลนาตาลวง   อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
     ทิศใตจด   ตําบลโคกหลอ   อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
     ทิศตะวันออกจด   ตําบลบานโพธ์ิ   อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
     ทิศตะวันตกจด   ตําบลบางรัก   อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  3)  อัตรากําลัง  (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ  2553) 
  -  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังส้ิน   จํานวน   168   คน 
  -  ลูกจางประจํา    รวมท้ังส้ิน   จํานวน   107   คน 
  -  พนักงานจางท่ัวไป    รวมท้ังส้ิน   จํานวน   355   คน 
  -  พนักงานจางตามภารกิจ  รวมท้ังส้ิน   จํานวน   156   คน 
  -  อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน         จํานวน   619   คน  
  4)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1) รถยนตดับเพลิง    จํานวน     8  คัน 
  2) รถยนตบรรทุกน้ํา      จํานวน     4  คัน 
  3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน     4  เครื่อง 
  4) รถบันไดเล่ือน    จํานวน     1  คัน 
  5) รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต     จํานวน     2  คัน 
  6) อัตรากําลังเจาหนาท่ีดับเพลิง    

    - พนักงานสวนทองถ่ิน    จํานวน   25  คน 
    - ลูกจางประจํา     จํานวน   13  คน 

      - พนักงานจาง     จํานวน   19  คน 
  7) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 619  คน 
  8) ในรอบปท่ีผานมามีการปฏิบัติหนาท่ี  จํานวน 145  ครั้ง 
  9) ความเสียหายในรอบปท่ีเกิดขึ้น   จํานวน  22  ครั้ง 
  10) ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม  จํานวน    1  ครั้ง 
  11) วิทยุส่ือสาร    
        - ชนิดประจําศูนยวิทยุ    จํานวน   1   เครือ่ง 
        - ชนิดติดตั้งในยวดยาน   จํานวน 10   เครื่อง 
        - ชนิดมือถือ     จํานวน  33   เครื่อง 
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  5)  การส่ือสาร 
  1) โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน     150  หมายเลข 
  2) โทรศัพทของทองถ่ิน จํานวน   8,800  หมายเลข 
 
 2.2   ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน (กายภาพและส่ิงแวดลอม) 
  1)  ถนน 
         ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง    จํานวนท้ังหมด   1  สาย  
   - ถนนคอนกรีต  ระยะทาง    3.949  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง  ระยะทาง    1.800  กิโลเมตร 
  (ท่ีมา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง  ขอมูล  ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553) 
         ถนนทางหลวงทองถ่ิน  จํานวนท้ังหมด   244  สาย   แบงเปน 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  120  สาย   ระยะทาง    36,672.90  เมตร 
  - ถนนลาดยางแอสฟลท    จํานวน  124  สาย   ระยะทาง    55,294.60  เมตร 

2)  ประปา 
  -  ครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปา   จํานวน   12,965  หลังคาเรือน 
  -  หนวยงานเจาของกิจการประปา   คือ   สํานักงานประปาตรัง  
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได  จํานวน 15,840  ลบ.ม./วัน 

-  ปริมาณน้ําประปาท่ีตองการใช  จํานวน  10,764  ลบ.ม. 
  -  แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ   แหลงน้ําผิวดิน 
  -  แหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แมน้ําตรัง  ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใต 
      ฝงตะวันตก 
   (ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค  สาขาตรัง  ขอมูล ณ  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2553) 
 3)  ไฟฟา 
  -  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช   จํานวน 22,187  ครัวเรือน   
  -  พ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา  100% 
  -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังท่ีมีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  244  สาย   
 4)  แหลงน้ํา 

-  หนองน้ํา      จํานวน   30  แหง 
-  ลําคลอง       จํานวน     2  แหง  
-  บอบาดาล    จํานวน     7  แหง 
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 5)  การระบายน้ํา 
- บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง  3  ชุมชน  คือ  ชุมชนควนขัน,  ชุมชนควนขนุน และชุมชน 
  หลังสนามกีฬา 
- ระยะเฉล่ียท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุด  7-14  วัน  ประมาณชวงเดือน พฤศจิกายน ถึง  
  ธันวาคม 
- สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก  ฝนตกชุกตอเนื่อง และการรับน้ําจากเขตอําเภอ 
  ขางเคียง 
- เทศบาลนครตรังไดมีการทําความสะอาดราง/ทอระบายน้ํา  ปละ 200 ครั้งขึ้นไป  

 6)  น้ําเสีย 
  - วิธีบําบัดน้ําเสียทําโดย  การดําเนินการเอง  
  - ปริมาณน้ําเสีย    5,500 - 6,500  ลบ.ม./ 1 วัน 
  - ปริมาณท่ีบําบัดได      5,000 - 5,500  ลบ.ม./ 1 วัน 
  - ทางระบายน้ําหลักในเขตเทศบาลนครตรัง ไดแก คลองหวยยาง, คลองน้ําเจ็ด   
            และแนวทอสงน้ําเสีย ถนนเพลินพิทักษ, ถนนหวยยอด, ถนนทากลาง, ทางหลวง 

   หมายเลข 4046 และถนนเล่ียงเมือง 
  - ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช  คือ แบบเติมอากาศ  จํานวน  1  แหง  และ 

  บําบัดน้ําเสียเฉพาะท่ี   จํานวน 4  แหง 

 2.3  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
   1)  ปศุสัตว    
         จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยปริมาณ 
   - โค    จํานวน         90  ตัว   
  - สุกร   จํานวน         58  ตัว   
  - เปด   จํานวน       863  ตัว 
   - ไก  จํานวน  10,802  ตัว 
   - หาน  จํานวน          15 ตัว 
         (ท่ีมา :  สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดตรัง  ขอมูล ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2552) 
 2)  การพาณิชย 

- ธนาคาร   จํานวน     20  แหง 
  - บริษัท    จํานวน   256  แหง 
  - หางหุนสวนจํากัด  จํานวน   373  แหง 

- สถานีบริการน้ํามัน    จํานวน     15  แหง 
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- ศูนยการคา/หางสรรพสินคา   จํานวน       2  แหง 
  - ตลาดสด     จํานวน       4  แหง 
  - รานคาตาง ๆ    จํานวน   122  แหง 
  - โรงฆาสัตว     จํานวน       1  แหง 
 3)  สถานบริการ 
  - โรงแรม   จํานวน    18  แหง 
  - รานอาหาร   จํานวน  248  แหง 
  - โรงภาพยนตร   จํานวน     1   แหง 

- สถานีขนสง   จํานวน     1   แหง 
 4)  การคลัง   (ขอมูล ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2552) 
         รายรับ  รวมท้ังส้ิน                           519,507,309.29  บาท   แยกเปน 
         4.1) ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง    รวมท้ังส้ิน                                33,195,068.46  บาท 
        - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                  28,100,814.96  บาท  
     - ภาษีบํารุงทองท่ี                        476,628.50  บาท 
       - ภาษีปาย                      4,414,895.00  บาท 
       - อากรการฆาสัตว                        202,730.00  บาท 
        4.2)  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและแบงสรรให    รวมท้ังส้ิน               222,256,272.58  บาท 
      - ภาษีมูลคาเพ่ิม                 199,547,115.91  บาท 
      - ภาษีสุรา                      7,669,178.93  บาท 
      - ภาษีสรรพสามิต                   15,039,977.74  บาท 
        4.3)  รายไดหมวดอ่ืน   รวมท้ังส้ิน                                                  50,367,635.60  บาท 
        - คาธรรมเนียม ใบอนุญาตและคาปรับ                   9,272,912.28  บาท 
        - รายไดจากทรัพยสิน                               30,839,770.68  บาท 
        - รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย                 4,613,479.26  บาท 
        - รายไดเบ็ดเตล็ด                     5,641,473.38  บาท 
        4.4) รายไดหมวดเงินอุดหนุน     รวมท้ังส้ิน                                213,688,332.65  บาท 
        - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                        49,934,412.64  บาท 
        - เงินอุดหนุนท่ัวไป                 163,753,920.01  บาท 
        4.5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย  
        - สถานธนานุบาล                                           23,598,931.90  บาท 
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 เงินสะสม  รวมท้ังส้ิน                  540,215,996.74  บาท 
        - เงินสะสมเก็บรักษาไวเอง                 458,303,897.57  บาท 
        - หุนโรงพิมพสวนทองถ่ิน                            2,000.00  บาท 
        - เงินสะสมสงสมทบ ก.ส.ท                  80,929,189.17  บาท 
        - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ลูกหนี้เงินยืม       980,910.00  บาท 
 รายจาย   รวมท้ังส้ิน                 551,134,051.86  บาท 
        - งบกลาง           18,249,055.08  บาท 
        - รายจายประจําป                242,994,272.31  บาท 
        - รายจายเพ่ือการลงทุน     74,786,946.00  บาท 
        - รายจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป               163,190,353.84  บาท 
        - รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   51,913,424.63  บาท 
 รายจายบางประเภท 
        - เพ่ือการศึกษา                186,773,965.02  บาท 
        - เพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอย    17,997,361.98  บาท 
     - เพ่ือการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน    30,110,127.39  บาท 
        - เพ่ือการสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน    24,523,792.43  บาท 
        - รายจายอ่ืน ๆ  รวมท้ังส้ิน                  291,728,805.04  บาท 
   1. บริหารท่ัวไป    จํานวน    80,296,365.04  บาท 
   2. สังคมสงเคราะห   จํานวน    19,631,125.00  บาท 
   3. เคหะชุมชน/สรางความเขมแข็งชุมชน จํานวน  162,665,827.66  บาท 
   4. อุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน    10,624,134.26  บาท 
   5. งบกลาง    จํานวน    18,511,353.08  บาท 
   รายจายเพ่ือกิจการเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย 
        - เพ่ือกิจการสถานธนานุบาล                               4,753,115.01  บาท 
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 2.4  ขอมูลดานสังคม 
               1)  ประชากร 

    รายการ ป 51 ป 52 ป 53 
ประชากรชาย (คน) 27,475 27,259 28,652 
ประชากรหญิง (คน) 31,156 31,539 32,662 
รวมประชากร (คน) 58,631 58,798 61,314 
บาน (ครัวเรือน) 21,776 22,187 22,368 

          (ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร  สํานักงานเทศบาลนครตรัง   ขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2552) 
               2)  การศึกษา 
  2.1) สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
   - ระดับอนุบาล    จํานวน  3  แหง   
    - ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา   จํานวน  7  แหง    
    - ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  3  แหง   
  2.2) สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    - ระดับประถม    จํานวน  2  แหง 
   - ระดับมัธยม    จํานวน  1  แหง 
     - ระดับอุดมศึกษา    จํานวน  3  แหง 
  2.3) สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดเอกชน 

- ระดับประถม    จํานวน  6  แหง 
   - ระดับมัธยม    จํานวน  4  แหง  
               3)  สถานพักผอนหยอนใจ 
    3.1) สนามกีฬา  ไดแก  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  และสนามกีฬาเทศบาล 
           นครตรัง 2 (ทุงแจง) 
   3.2) สวนสาธารณะ ไดแก 
    - อนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
    - สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 
    - สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร 
    - สวนสาธารณะสังขวิทย 
    - สวนสาธารณะเรือนจํา (เกา) 
  3.3) สวนสุขภาพ           จํานวน   3  แหง 
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           4)   สาธารณสุข 
           สถานบริการสาธารณสุข 

4.1)  ภาครัฐ 
 1) โรงพยาบาลศูนย (โรงพยาบาลตรัง)  จํานวน  1  แหง 

ตั้งอยูบริเวณ  ถ.โคกขัน   ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง 
     2) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
        - ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยูบริเวณ ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยูบริเวณ ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยูบริเวณ ถ.ทากลาง  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 

4.2)  ภาคเอกชน 
   1)  โรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
        - โรงพยาบาลวัฒนแพทย   ตั้งอยูบริเวณ  ถ.พัทลุง  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ตั้งอยูบริเวณ ถ.ไทรงาม ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลราชดําเนิน  ตั้งอยูบริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
           5)  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
         5.1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
         5.2) ปริมาณขยะมูลฝอย  จํานวน  60 ตัน/1 วัน 
                      5.3) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   แบบเปดขางเททาย  (ขนาดความจ ุ 8 ลบ.หลา  
     จํานวน 1  คัน, ขนาดความจ ุ12  ลบ.หลา จํานวน 3 คัน, ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา   
     จํานวน 1  คัน และขนาดความจุ 15 ลบ.หลาจํานวน 8 คัน) และแบบอัดทาย จํานวน 9 คัน 
         5.4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน    15  คัน 
         5.5)  ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  850  ใบ  
         5.6) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน  204  คน 
         5.7) มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน    45  ไร 
         5.8) รถยนตเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  จํานวน      2  คัน 
         5.9) สถานท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล   จํานวน      1  แหง  
         5.10) มีถังเก็บรวมท้ิง   จํานวน     30  ถัง 
           6)  การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล   แบงตามประเภท ดังนี ้
         6.1) หลังคาเรือน      8  บาท/เดือน 
         6.2) รานคา     65  บาท/เดือน 
         6.3) โรงงานอุตสาหกรรม   1,500  บาท/เดือน 
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2.5  สรุปขอเสนอประเด็นการพัฒนาจากการประชุมเวทีประชาคมทองถิ่น 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป

ของเทศบาลนครตรัง เม่ือวันเสารท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2553 ณ อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 เทศบาลนครตรัง โดย
ประชาคมเมืองไดเสนอประเด็นปญหา ความตองการ ดังนี ้

1.  ดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
-  ตองหาวิธีการแกไขปญหาขยะจากคนภายนอกท่ีนํามาท้ิงบริเวณถนนคลองน้ําเจ็ด ซ่ึงเปนถนน

ของแขวงการทางไมใชถนนของเทศบาล 
-  การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลองน้ําเจ็ดตั้งแตสะพานวังยาว ไปจนถึงหมูบานวังทอง ยังไมมีบอ

ดักน้ําเสียตรงหัวสะพานวังยาว  แสงสวางไมเพียงพอในบริเวณกลางคืน  การคมนาคมท่ีไมสะดวก อยากใหมี
ทางเดินริมคลองท่ีเปนมาตรฐาน และปรับระดับทองคลองใหเสมอกับคลองนางนอย 

-  อยากใหมีแผนการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณคลองน้ําเจ็ดในระยะยาว เชน การสรางเครือขาย 9 ชุมชน 
ริมคลองน้ําเจ็ดเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษคลองน้ําเจ็ด (การรณรงคการจัดเก็บขยะและการกําจัดวัชพืช) 

-  การสรางจิตสํานึกการอนุรักษคลองหวยยางใหกับคนในชุมชน 
-  ควรมีการจัดตั้งศูนยคนพิการเพ่ือสรางอาชีพใหกับคนพิการ สงเสริมใหคนพิการสามารถ

พ่ึงตนเองได 
-  การใหบริการปรึกษาและใหความรูแกหญิงตั้งครรภกอนวัยอันควร 
-  การใหความรูในการสรางคุณธรรมนําสังคมท่ีไมเบียดเบียนชุมชนและส่ิงแวดลอม (การมีวินัยและ

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม) 
-  การใหความรูเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายกับประชาชนอยางตอเนื่อง 
-  ขาดการบังคับใชเขตการใชท่ีดิน (Zoning) อยางจริงจัง 
-  การสรางศูนยเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการ 
-  ปญหาขยะและน้ําเนาเสียในคูและทอระบายน้ํา 
-  ปรับภูมิทัศนบริเวณทาน้ําติดถนนฝงตะวันตกของสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทรโดยการติดตั้ง

ไฟฟาสองสวางรวมท้ังใหมีการตรวจตราความสงบเรียบรอยเพ่ือปองกันไมใหเปนแหลงม่ัวสุมยาเสพติดของ
เยาวชน 

-  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณประตูทางเขา ปายช่ือ และน้ําพุของสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร 
พรอมท้ังระบบไฟฟาสองสวาง 
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-  พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสระกะพังสุรินทรใหเปนแหลงทองเท่ียว ตองการใหมีรานจําหนายอาหารและ
สินคาชุมชนสําหรับบริการนักทองเท่ียวและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

-  ปญหาความสะอาดในตลาดสดเทศบาลนครตรัง 
-  ความแออัดของการจราจรบนถนนตรัง – สิเกา บริเวณถนนพาดรถไฟในชวงเชา – เย็น 
-  ควรใหมีการตรวจติดตามการทําความสะอาดของพนักงานและอยากใหมีการออกเยี่ยมเยียนผูขาย

ของเพ่ือใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีเห็นสมควร 
-  จัดโครงการประกวดชุมชนดีเดน ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติดและส่ิงมอมเมาเยาวชน 
-  จัดโครงการประกวดบานสวย ชุมชนสะอาด การแขงขันตกแตงสวนสวยงาม 
-  สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได หรือปลูกพืชสมุนไพร 

 

2. ดานการจราจรและโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ปญหาการกีดกันการจอดรถบนถนนสาธารณะของเจาของบานในเขตเทศบาลนครตรัง 
-  ยังไมมีเครื่องหมายการจราจรท่ีชัดเจนบนถนนบริเวณเขตเทศบาลนครตรัง และในการจัดทํา

เครื่องหมายท่ีจอดรถยนตควรแยกท่ีจอดระหวางรถยนตและรถจักรยานยนตใหชัดเจนเพ่ือสรางระเบียบวินัย
การจราจร 

-  การปรับปรุง ตอเติมอาคารเก็บอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชของชุมชนโคกขัน ปรับพ้ืนท่ีทางเขา
ของชุมชน ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนใหสามารถใชงานได และปรับพ้ืนท่ีทางเขาชุมชน รวมท้ังระบบไฟฟา
สองสวาง 

-  ปญหาคูระบายน้ําท่ีสงกล่ินเหม็น มีน้ําเนาเสีย และน้ําทวมขัง บริเวณถนนรัษฎา ซอย 13 
 

3. ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย 
-  มีกลุมมิจฉาชีพอยูในพ้ืนท่ี กออาชญากรรมในงานเทศกาลตาง ๆ เกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนและเกิดภาพลักษณท่ีไมดีแกนักทองเท่ียว 
-  อยากใหมีการติดตั้งระบบวงจรปดตามส่ีแยกไฟแดง 
-  ใหมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยดูแลตามจุดสําคัญตาง ๆ 
-  ควรมีศูนยบริการใหประชาชนสามารถแจงเหตุภัยไดสะดวกทันทวงที 
- ควรมีอาสาสมัครในชุมชนในการตรวจตราดูแลพ้ืนท่ีเส่ียงในการทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ของ

เยาวชน เชน พฤติกรรมทางเพศ และปญหาการติดยาเสพติด 
 



 
- 15 - 

4. ดานการศึกษา 
-  ตองการใหสนับสนุนการจัดการดานคุณภาพการศึกษาของเยาวชนอยางจริงจัง 
-  สงเสริมการมีสถานท่ีสําหรับเยาวชน เชน หองสมุด สนามเด็กเลน รวมไปถึงพ้ืนท่ีบริเวณ

สวนสาธารณะตาง ๆ 
 

5. ดานการบริหารจัดการ 
-  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุกโครงการ 



 

2.6  โครงสรางเทศบาลนครตรัง 
 
 

 1. ฝายอํานวยการ 
    -งานการเจาหนาที่ 
    -งานทศพาณิชย 
    -งานสงเสริมการทองเที่ยว 

  2. ฝายปกครอง 
   -งานปองกันและ บรรเทา             

     สาธารณภัย 
  -งานรักษาความสงบ 
  -งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

  3. ฝายบริหารทั่วไป 
   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 

/งานเลขานุการผูบริหาร/ 
งานรัฐพิธ ี

   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 9) 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป  8) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง 9) 

  1. ฝายแผนงานและ งบประมาณ 
     -งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
     -งานจัดทํางบประมาณ 
  2. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ                  
     -งานบริการและเผยแพร 

วิชาการและงานบริการ 
ขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

   -งานระบบสารสนเทศ 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
     -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
      งานเลขานุการผูบริหาร/ 
     งานรัฐพิธี 
  4. ฝายนิติการ 
     -งานรับเร่ืองรองทุกข/ 
     งานตราเทศบัญญัติที่มิใช                                                                              
       เร่ืองงบประมาณประจําป 
       และงานนิติกรรมสัญญา 
   

  1. ฝายบริหารงานคลัง 
     -งานการเงินและบัญชี 
    และงานระเบียบการคลัง 
   -งานสถิติการคลัง 
  2. ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
     -งานการซื้อการจาง 
      และงานการซอมบํารุง 
      และบํารุงรักษา 
     -งานการจัดทําทะเบียน 
    พัสดุ 
  3. ฝายพัฒนารายได 
     -งานผลประโยชนและ 
       กิจการพาณิชย 
  4. ฝายแผนที่ภาษีและ 
     ทะเบียนทรัพยสิน 
     -งานแผนที่ภาษีและ 
      ทะเบียนทรัพยสิน 
  5. ฝายบริหารงานทั่วไป 
     - งานธุรการ  
 

  1. สวนควบคุมการกอสราง 
       อาคารและผังเมือง 
  1.1 ฝายควบคุมการกอสราง 
       -งานวิศวกรรม 
       -งานสถาปตยกรรม 
  1.2 ฝายควบคุมอาคาร 
        และผังเมือง 
       -งานควบคุมอาคาร 
       -งานผังเมือง 
  2. สวนการโยธา 
  2.1 ฝายสาธารณูปโภค 
         -งานสาธารณูปโภค 
         -งานสวนสาธารณะ 
         -งานจัดสถานที่และ  
          การไฟฟา 
  2.2 ฝายศูนยเครื่องจักรกล 
        และระบบจราจร 
        -งานวิศวกรรมออกแบบ 
         จราจร 
  2.3 ฝายชางสุขาภิบาล 
        -งานกําจัดขยะมูลฝอย 
          และสิ่งปฏิกูล 
        -งานควบคุมและ 
          ตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
      -งานธุรการ/ 
       งานสารบรรณ 
      -งานเลขานุการผูบริหาร 
 

ก องสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข  8) 
 

  1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
      -งานทัพยากรธรรมชาติ 
        และสิ่งแวดลอม 
     -งานสุขาภิบาลอนามัย 
      สิ่งแวดลอม 
     -งานวางแผนสาธารณสุข 
     -งานรักษาความสะอาด 
  2. ฝายบริการสาธารณสุข 
      -งานเผยแพรฝกอบรมและ  
     พัฒนาบุคลากร 
     -งานสัตวแพทย 
     -งานบริการการแพทย 
     -งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 
     -งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
   -งานศูนยบริการสาธารณสุข 3  
  3.งานธุรการ 
     -งานธุรการ 
     -งานการเงินและบัญชี 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

 1. ฝายแผนงานและโครงการ 
      -งานแผนงานและโครงการ 
      -งานงบประมาณ/การเงิน 
      -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
       งานเลขานุการ/งานรัฐพิธี             
 2. สวนบริหารการศึกษา 

  2.1 ฝายการเจาหนาที่ 
        -งานการเจาหนาที่ 
        -งานวางแผนบุคคล 
          และทะเบียนประวัติ 
  2.2 ฝายกิจการโรงเรียน 
  -งานการศึกษาปฐมวัย 
   และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานโรงเรียน 
  -งานกิจการนักเรียน 
  2.3 ฝายวิชาการ 
        -งานสงเสริมคุณภาพ 
    และมาตรฐานหลักสูตร 

-งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  3. สวนสงเสริมการศึกษา 
  3.1 ฝายการศึกษานอกระบบ 
  -งานการศึกษานอกระบบ 
  -งานหองสมุด 
   พิพิธภัณฑและเครือขาย 
         ทางการศึกษา 
  3.2  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   -งานกีฬาและนันทนาการ 
   3.3 ฝายการสงเสริมศาสนา 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 
         -งานกิจการศาสนา 
         -งานสงเสริมประเพณี 
           ศิลปวัฒนธรรม 
  4. หนวยศึกษานิเทศก     
  5. โรงเรียน 
      - ฝายวิชาการ 
      - ฝายปกครอง 
      - ฝายบริการ 
      - ฝายบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

  1. ฝายสังคมสงเคราะห 
     -งานสังคมสงเคราะห 
     -งานสวัสดิการเด็กและ 
    เยาวชน 
  2. ฝายพัฒนาชุมชน 
     -งานพัฒนาชุมชน 
     -งานชุมชนเมือง 
  3. ฝายบริหารงานทั่วไป 
       -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบริหาร/ 
  งานรัฐพิธี 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

งานสถานธนานุบาล 
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โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 

 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝายอํานวยการ 
 

    - งานการเจาหนาท่ี 
   - งานเทศพาณิชย 
    - งานสงเสริมการทองเท่ียว 
     

ฝายปกครอง 
 

 - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานรักษาความสงบ 
 - งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
  
  

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

  - งานธุรการ/สารบรรณ /  
    งานเลขานุการผูบริหาร /  
    งานรัฐพิธี 
  - งานกิจการสภาเทศบาล 
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โครงสรางกองวิชาการและแผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป 8) 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

    - งานจัดทํางบประมาณ 

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 

      -  งานบริการและเผยแพรวิชาการและ 
      งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
  -   งานระบบสารสนเทศ  

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

   - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
     งานเลขานุการผูบริหาร/ 

  งานรัฐพิธี 

ฝายนิติการ 
 

    -  งานรับเรื่องรองทุกข/ 
       งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช                                                                              
         เรื่องงบประมาณประจําป 

      และงานนิติกรรมสัญญา 
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โครงสรางกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 8) 

ฝายบริหารงานคลัง 
 

   - งานการเงินและบัญชี 
      และงานระเบียบการคลัง 
   - งานสถิติการคลัง 

 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
      
     - งานการซ้ือการจาง  
        และงานการซอมบํารุง 
        และบํารุงรักษา 
     - งานจัดทําทะเบียนพัสด ุ

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
      
  - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายพัฒนารายได 
 
- งานผลประโยชนและ   
  กิจการพาณิชย 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
     
      - งานธุรการ 
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โครงสรางสํานักการชาง 

 

 
 
 

ผูอํานวยการสํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง  9) 

   สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
    
     1. ฝายควบคุมการกอสราง 
          -  งานวิศวกรรม 
          -  งานสถาปตยกรรม 
     2. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
          -  งานควบคุมอาคาร 
          -  งานผังเมือง 
    
       

สวนการโยธา 
     
   1. ฝายสาธารณูปโภค 
           -  งานสาธารณูปโภค 
           -  งานสวนสาธารณะ 
           -  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา 
     2. ฝายศูนยเคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 
           - งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 
     3. ฝายชางสุขาภิบาล 
           - งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
          - งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย           

 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
     

- งานธุรการ/งานสารบรรณ          
- งานเลขานุการผูบริหาร 
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โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

ฝายบริการสาธารณสุข 
 

     - งานเผยแพรฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
     - งานสัตวแพทย 
     - งานบริการการแพทย 
     - งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 

  - งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 
  - งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 

งานธุรการ 
 
      - งานธุรการ 

     -  งานการเงินและบัญชี 
 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 

     - งานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดลอม 
     - งานวางแผนสาธารณสุข 
     - งานรักษาความสะอาด 
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โครงสรางสํานักการศึกษา 

 
 

สวนบริหารการศึกษา 
 

      1. ฝายการเจาหนาที ่
          - งานการเจาหนาท่ี 
          - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
      2. ฝายกิจการโรงเรียน 
       - งานการศึกษาปฐมวัย 
            และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานโรงเรียน 
       - งานกิจการนักเรียน 
      3. ฝายวิชาการ 
       - งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลักสูตร 
         - งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
           ทางการศึกษา 

สวนสงเสริมการศึกษา 
 

      1. ฝายการศึกษานอกระบบ 
      -  งานการศึกษานอกระบบ 
      -  งานหองสมุด   พิพิธภัณฑ 
            และเครือขายทางการศึกษา 
      2. ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
      3. ฝายการสงเสริมศาสนา 
          ศิลปะและวัฒนธรรม 
         - งานกิจการศาสนา 
          - งานสงเสริมประเพณี  
             ศิลปวัฒนธรรม 

   

ฝายแผนงานและโครงการ 
 

     - งานแผนงานและโครงการ 
     - งานงบประมาณ/การเงิน 
     - งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
       งานเลขานุการผูบริหาร/ 
       งานรัฐพิธี 

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

โรงเรียน 
 
 - ฝายวิชาการ 
 - ฝายบริหาร 
 - ฝายปกครอง 
 - ฝายบริการ 
 

 
 
 

หนวยศึกษานิเทศน 
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โครสรางกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝายพัฒนาชุมชน 
 

        -   งานพัฒนาชุมชน 
     -   งานชุมชนเมือง 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

     -  งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 
        งานเลขานุการผูบริหาร/งานรัฐพิธี 

ฝายสังคมสงเคราะห 
 

     -  งานสังคมสงเคราะห 
     -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 
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โครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

 

งานตรวจสอบภายใน 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปที่ผานมา 

 

3.1  สรุปสถานการณการพัฒนา (การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรค) 
 เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของเทศบาลนคร
ตรัง อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ินซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  
โดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับการใชประโยชนใน
การกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน
ไดแก จุดแข็ง (S – Strength)  จุดออน (W – Weakness) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (O - Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat – T) เปนเครื่องมือ 
 ปจจัยภายใน    ประกอบดวย 
 - ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การ
กํากับดูแล เปนตน 
 - ระเบียบ กฎหมาย 
 - บุคลากร ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน 
 - งบประมาณ รวมท้ังความชวยเหลือตาง ๆ 
 - ระบบฐานขอมูล 
 - การประสานงาน / การอํานวยการ / ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
 - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 
 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength – S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนดี 
ความเขมแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตาง ๆ 
 

 การวิเคราะห จุดออน (Weakness – W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามี 
สวนเสียความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
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 ปจจัยภายนอก  ประกอบดวย 
 - ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยงและกลุมผลประโยชน 
 - ด าน เศรษฐกิจ  ไดแก  เศรษฐกิจในเขตพ้ืน ท่ี  ( เชน  ผลผลิต รายได  รายจ าย  การออม 
การลงทุน การใชท่ีดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
 - ดานสังคม 
 - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
 - เทคโนโลยี 
 

 การวิเคราะหโอกาส (Opportunity – O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนเชนไร 
เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอท่ีเกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอทองถ่ิน
อยางไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
 

 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat – T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ินโดยจะตองพิจารณาท้ังดาน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 
 
 สําหรับผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลนครตรังดวยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียด ดังนี ้
จุดแข็ง (Strength) 
1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และมีความมุงม่ันสูงท่ีจะพัฒนาเทศบาลใหมีความเจริญกาวหนาในทุก
ดาน 
2.  คณะผูบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  
3. ผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู ความสามารถในการประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ 
4.  มีเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
5.  การบริหารจัดการมีความเปนเอกภาพสามารถตอบสนอง แกไขปญหาความตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดหลากหลายและรวดเร็ว 
6.  มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหม ๆ มาพัฒนาเทศบาล 



 
- 27 - 

จุดออน (Weakness) 
1.  บุคลากรบางสวนจะตองไดรับการพัฒนาใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงาน 
2.  รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารงานและการดําเนินการพัฒนา 
3.  การจัดการความรู (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเปนระบบ 
4.  การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการรวมกันนอย 
5.  สัดสวนของบุคลากรบางสวนงานไมสมดุลกับภารกิจงาน 
6.  คูมือในการปฏิบัติงานมีไมครอบคลุม 
7.  การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 
 
โอกาส (Opportunity) 
1.  ไดรับการสนับสนุนและไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเปนอยางดีและมีความตอเนื่อง  
2. หนวยงานราชการอ่ืน ๆ ใหความรวมมือเปนอยางดีและใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการตาง ๆ  
อยางตอเนื่อง 
3.  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหนวยงานภายนอก  
4.  การเมืองทองถ่ินมีเสถียรภาพ  
5.  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการทองเท่ียว 
6.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  เศรษฐกิจและการลงทุนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลท่ีจะดําเนินการไดมีโอกาส
ไดรับการสนับสนุนนอยมาก 
2. ความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับโลก  ซ่ึงสงผล 
ตอการพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีความเส่ียงภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหต ุ อุบัติภัย  ภัยแลง และภัยจากโรคภัยไขเจ็บ 
4. ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
5.  ความไมแนนอนและไมชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
6.  นโยบายของรัฐบาลไมตอเนื่อง 
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 3.2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
 เทศบาลนครตรังไดแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติซ่ึงกอใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนโดยท่ัวไป สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ท่ีผานมา สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกเปน
รายยุทธศาสตร ไดดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการศึกษาพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบทุกระดับช้ันท่ีมีมาตรฐาน  การรําลึกเชิดชูปูชนียบุคลท่ีควรบูชา และการสงเสริมการกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน  51  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  29,256,000  บาท  ซ่ึงมี
โครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง ในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน  โครงการสงเสริมคนเกงอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูในโรงเรียนทองถ่ิน  โครงการเชิดชู
บุคคลท่ีควรบูชา  โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง  โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชน  เปนตน 

2.  ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีระดับคุณภาพ  มีการพัฒนาในดานการปองกัน 
รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค  และพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานท่ีมีความสะอาดความปลอดโรค  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน  18  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  
10,500,000 บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค  โครงการเฝาระวัง
และสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน  โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน  เปนตน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
มีการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การเฝา
ระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว
และการเพ่ิมศักยภาพกอสรางปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน  12  โครงการ
จํานวนงบประมาณ  13,585,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาดูงาน  โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา  โครงการประชาสัมพันธ
และสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ ท่ีสาธารณะและสนามกีฬา  
เปนตน 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน มีการพัฒนา
สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู  การกอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปการ
พ้ืนฐานและไฟฟาสาธารณะ  การบริการดานน้ําประปาเพ่ือความสะดวกในการดํารงชีพ  มีจํานวนโครงการ
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ท้ังส้ิน  16  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  124,731,500  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการ
กอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกันตัง ซอย 7 เริ่มจากขางบานเลขท่ี 127  ไปทางทิศตะวันออก
โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬาทุงแจง ถนนทากลาง  โครงการกอสรางทอบล็อก
และทางเทาพรอมกอสรางเคเบิลใตดินไฟฟาแรงสูง/แรงต่ําถนนพัทลุง  เปนตน 

5.  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  มีการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน  การรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชนการสงเสริมความรู
ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน 14  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  
4,410,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการรณรงคและสรางจิตสํานึกในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา  โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง  โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/ทัศนศึกษาดูงานกลุมสตรี
ชุมชนเทศบาลนครตรัง  เปนตน 

6.  ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ  มีการพัฒนาการปรับปรุง 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงาน และสถานท่ีชุมชน  การปรับปรุงพัฒนารายได  การสงเสริม
อาชีพและเพ่ิมรายได  การปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอมูลดวยระบบเทคโนโลยี  มีจํานวนโครงการ
ท้ังส้ิน  60  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  49,996,300  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักปลัดเทศบาล  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรของกองคลัง  
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)  โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแก 
ผูชําระภาษี  โครงการจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพแกเด็กและเยาวชนดอยโอกาสในเขตเมือง  เปนตน 

7.  ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณและ
คุณคา  มีการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
การสงเสริมกิจการศาสนา  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน  20  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  13,782,906  บาท  
ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถ่ิน  โครงการ 
จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  โครงการจัดงานประเพณีทําบุญ 
วันสารทเดือนสิบ  เปนตน 
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8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหนวยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน  การสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนมีจํานวนโครงการ
ท้ังส้ิน  14  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  8,365,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการอบรม
สัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  
โครงการเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ินจังหวัดตรัง  โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัย
เบ้ืองตน  โครงการรวมใจคนไทยตองไมโกง  เปนตน 

 9.  ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน  มีการสงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุน
ชีวิตท่ีมีคุณคา  สงเสริมและสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมการสนับสนุนการ
จัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน  การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได   
การสงเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและ
ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน  มีจํานวนโครงการท้ังส้ิน  31  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  
15,914,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เชน  โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในชุมชน  โครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  โครงการคืนรอยยิ้มท่ีสดใสสูคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูสูงวัย  โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง  โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุมตางๆ  โครงการชุมชน
อาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน 
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สวนที่  4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)  จะตองพิจารณานําวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง   กรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตร
ระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด (จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง จังหวัดกระบ่ี 
และจังหวัดพังงา) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตรัง  แผนชุมชน  และนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
มาเปนแนวทางการจัดทําใหสอดคลองเช่ือมโยงในแตยุทธศาสตรตามลําดับ 
 
4.1  วิสัยทัศน 

“สังคมดี มีคุณภาพ  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูเมืองแหงการเรียนรู” 

4.2  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
1. สรางความสมดุลของการพัฒนาระหวาง คน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. สงเสริมและสนับสนุนสังคมใหมีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

เพ่ือมุงไปสูเมืองนาอยูอยางย่ังยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน 
5. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางย่ังยืน 

4.3  คานิยม 

“บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 
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4.4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 1.  ยุทธศาสตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 
1.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
1.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 
1.4 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
1.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

 
 2.  ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ ปลอดภัยจากโรค 
2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค 

 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง บําบัด  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 3.3 เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

4.2 กอสราง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
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 5.  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบของชุมชน 
 

 6.  ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

6.2 สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร 
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
7.2 ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
7.5 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 

 

 8. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 8.1 สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

8.2 เสริมสรางความเขมแข็งของคน  ครอบครัว   ชุมชน  และสังคม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแก 
      ประชาชน 
8.4 สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 
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4.5  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2554 - 2556) 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น 
มุงเนนการมีสวนรวม 

สืบสานภูมิปญญา 
สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

                โดยจัดลําดับความสําคัญตามยุทธศาสตรดังนี ้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา  ถนน สะพาน  
ทางเทา  และทาเทียบเรือ  ขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 

1.1.1 กอสรางถนน 
1.1.2 กอสรางทอระบายน้ํา 
1.1.3 ปรับปรุงถนน 
1.1.4 ปรับปรุงทอระบายน้ํา 
1.1.5 ขยายเสริมผิวจราจร 
1.1.6 กอสรางทาเทียบเรือ, ท่ีจอดเรือทองเที่ยว และ 

ลานจอดรถ 
1.1.7 กอสรางสะพาน 
1.1.8 ขยายเขตและติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
1.1.9 จัดซื้อวัสดุงานกอสราง  
             ฯลฯ 
1.2.1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
1.2.2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 
1.2.3 ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร  
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมการศึกษา 

1.3 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา  เพ่ืออุปโภคบริโภค 
 
 
1.4 พัฒนาระบบขนสง 
 
1.5 พัฒนางานวางผังเมือง   
       ฯลฯ  
2.1  สงเสริมการจัดการสวัสดิการและนันทนาการ 

1.3.1   กอสรางและปรับปรงุระบบประปาหมูบาน 
1.3.2   ขุดลอกแหลงน้ํา   
           ฯลฯ 
1.4.1   กอสรางและปรับปรุงสถานีขนสง  
           ฯลฯ 
1.5.1 จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด   

ฯลฯ 
2.1.1   จัดกิจกรรมผูสูงอายุ,  เยาวชน,  ครอบครัว 
           และผูดอยโอกาส   
2.1.2   กอสรางซอมแซมอาคารบานพักผูสูงอายุ 
2.1.3   สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 
2.1.4   กอสรางศาลาเอนกประสงคเพ่ือการสันทนาการ 
           ของชุมชน 
2.1.5 การบริหารจัดการกิจการสงเคราะหคนชรา   
           ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
         ของประชาชน 

2.2.1 จัดอบรมและใหความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัย  การปองกันโรคและยาเสพติดของ
ประชาชน 

2.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑปองกันโรค 
2.2.3 จัดทําขอมูลสุขภาพของประชาชน 
2.2.4 กอสรางและสนับสนุนการกอสรางสนามกีฬา 
2.2.5 จัดการและสนับสนุนการแขงขันกีฬา 
2.2.6 สนับสนุนอุปกรณกีฬา   
             ฯลฯ 
2.3.1 อบรมใหความรูดานวินัยจราจร 
2.3.2 อบรมใหความรู  การรักษาความปลอดภัยใหกับ

ชุมชน   
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล   

การวิจัย การใชขอมูลประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 

2.6 สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 
 
 
 

 
 

2.7 เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแก
ประชาชน    ฯลฯ 

2.4.1 จัดฝกอบรมใหความรูดานปฏิบัติงาน  ระเบียบกฎหมาย  
ใหกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

             ฯลฯ 
2.5.1 สงเสริม  จัดทําวิจัย  การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ 

ของจังหวัด 
             ฯลฯ 
2.6.1 จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนทุก

ระดับ 
2.6.2 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา

ของจังหวัด  ท้ังสายสามัญ  สายอาชีพ  และการศึกษา
นอกโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที ่

2.6.3 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
             ฯลฯ 
2.7.1 จัดต้ังศูนยบริการดานวิชาการ  การเรียนรูและ

เทคโนโลยีสาขาตาง  ๆ
2.7.2 จัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีสําคัญของจังหวัด ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมี  
     สวนรวมของประชาชน 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธรณภัย 
 

 
  

3.1.1     ฝกอบรมใหความรูดานการเมืองการปกครองตาม 
             ระบอบประชาธิปไตย  แกประชาชน  ชุมชนและ   
             สมาชิกสภาทองถิ่น ฯ 
3.1.2     จัดกิจกรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเคลื่อนที ่
3.1.3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธของหนวยงาน 
3.1.4 จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร 
             งานของหนวยงาน   
             ฯลฯ 
3.2.1     จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑปองกันและบรรเทา 
              สาธารณภัย 
3.2.2 จัดแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3   พัฒนาระบบบริหารจัดการของ

หนวยงาน 
 
 
 
 
 
3.4 สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
       ฯลฯ 
 

 
3.1.1 คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงาน 
3.1.2 จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการพัฒนาหนวยงาน 
3.1.3 กอสรางปรับปรุงอาคารบานพักของหนวยงาน 
3.1.4 กอสรางอาคารสํานักงานโรงเก็บพัสด ุ
3.1.5 กอสรางปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน 
3.1.6 จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดตรัง    

              ฯลฯ 
3.4.1 อบรมใหความรูกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น  จังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน  
3.4.2 จัดต้ังศูนยบริการขอมูลและความรูใหแกประชาชน 
          ฯลฯ   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคู 
การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ  
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
4.2 เฝาระวังและฟนฟูธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.1.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.1.2 สงเสริมปลกูปาท่ีสาธารณะหรือสองขางทาง   
              ฯลฯ 
4.2.1 กอสรางพนังปองกันเขตตลิ่ง 
4.2.2 ขุดลอกลําคลอง  แมน้ํา   
              ฯลฯ 
4.2.3 การฟนฟูรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ฯลฯ 
4.3.1 กอสรางปรับปรุงสวนสาธารณะ 
4.3.2     สงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับในท่ีสาธารณะและ    
             สองขางทาง    

ฯลฯ 
4.4.1 กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย    
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 บําบัดและจัดการขยะ   
 
 
4.6 กอสรางปรับปรงุระบบคมนาคมสูแหลง

ทองเท่ียว 
 
 
 
 

4.7 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ใหเปนมารีนาแหงอันดามัน 
ฯลฯ 

 
 
 
4.8 การสงเสริมความรูประเพณี  และ

วัฒนธรรมทองถิ่นสูชาวตางชาติ  ท่ีมีอยู
ในจังหวัดตรัง 

 

4.5.1 จัดตั้งสถานที่ท้ิงขยะรวมของจังหวัด 
4.5.2 กอสรางเตาเผาขยะรวมของจังหวัด    
             ฯลฯ 
4.6.1 กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว

ใหไดมาตรฐาน 
4.6.2 เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของจังหวัดตรัง   

ฯลฯ 
4.7.1 เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของจังหวัดตรัง 
4.7.2 สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีของ

จังหวัด 
4.7.3 ฝกอบรมผูใหบริการและผูมีอาชีพดานมัคคุเทศก 
4.7.4 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวและท่ีจอดเรือยอรช 
             ฯลฯ 
4.8.1 เชิญชวนชาวตางชาติในจังหวัดตรัง  แลกเปลี่ยน  เรียนรู

กับชาวตรัง 
             ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและ

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกินอยูดีมีสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 
ฯลฯ 
 
 
 

6.1 สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาค
การเกษตรโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

5.1.1 กอสรางศูนยบริหารกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5.1.2 สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่น 
5.1.3 สนับสนุนฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1.4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
5.1.5 จัดทําประวัติหมูบานและบุคคลสําคัญของจังหวัด 

ฯลฯ 
6.1.1 สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
6.1.2 พัฒนาใหความรูและเทคนิควิธีการในเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ประเภทโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน 

       ฯลฯ 

6.2.1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
6.2.2 จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย 
6.2.3 จัดหาวัสดุในการประกอบอาชีพการเกษตร 
6.2.4 จัดต้ังศูนยสาธิตการตลาด และศูนยเทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตร 
6.2.5 กอสรางรานจําหนายผลผลิตการเกษตร และสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
6.2.6 สงเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มมูลคาสินคาทาง

การเกษตรและสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
6.2.7 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ดานตราสินคา และบรรจภุัณฑ 
6.2.8 เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือใหแกประชาชน 
6.2.9 สงเคราะหและพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับตลาด 

ฯลฯ 
6.3.1 สงเสริมการจัดต้ังเคานเตอรบริการของรัฐ 
6.3.2 จัดต้ังศูนยเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.3.3 สรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 
             ฯลฯ 
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4.6  ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดตรัง 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2553- 2556  มีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“สวรรคแหงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เมืองแหงการเรียนรู พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรสูความย่ังยืน 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการจัดการใหไดมาตรฐานสากลและ
มีคุณภาพ  เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชน 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล 
 4. คุมครอง  ปองกัน  และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกา สใหไดรับความ 
เปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
 5. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 
เปาประสงค 
 1.1 เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
 1.2 เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 
กลยุทธ 
 1. เสริมสรางการพัฒนาเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพ 
ใหมีความเขมแข็ง 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และผลิตภัณฑชุมชน 
 3. พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพ่ึงพิงธรรมชาติ 
 4. สรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาการผลิตและการแปรรูป 
 5. พัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน 
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 7. พัฒนาระบบโลจิสติกส  เช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ําและและทาเรือ
เพ่ือการสงออก 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม ควบคูไปกบัการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
เปาประสงค 
 2.1 มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีไดมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
 2.3 มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศน พ้ืนที่แหลงน้ําและแหลงทองเที่ยว 
 2.4 มีการวางแผนและจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ 
 2. สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการทองเท่ียว 
 3. กําหนดใหมีงานเทศกาลดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางตอเนื่อง 
 4. อนุรักษและฟนฟูเอกลักษณทองถิ่น 
 5. พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
 6. จัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
 7. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน รวมกับ ทองถิ่น วิจัยและพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 
 8. สงเสริมและสนับสนุนชุมชนและทองถิ่นให มีสวนรวมในการวางแผนกา รเกษตร 
อยางย่ังยืนและจัดทําผังเมืองใหครบทุกพ้ืนท่ี 
 9. สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการปองกันและรักษา พ้ืนท่ีชายฝ งทะเลแ ละริมแ มน้ํ า  
ลําคลอง 
 10. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูระบบนิเวศทุก
ระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมใหเปนเมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสังคมใหมีคุณภาพ 
เปาประสงค 
 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2 ครอบครัว และชุมชน/หมูบาน มีความเขมแข็ง 
 3.3 มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.4 เนนใหสังคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาหมูบาน/ชุมชนใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัยและมีระบบปองกันบรรเทาสา
ธารณภยัท่ีเหมาะสม 
 2. สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขอนามัย โดยมีท้ังมาตรการปองกันและรักษาโรคภัย 
 3. สงเสริมและดูแลแรงงานในทุกๆดาน ตั้งแตการมีงานทํา ความปลอดภัย สวัสดิการ และการ
พัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนการประกันสังคม 
 4. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในวัยเรียน นอกวัยเรียน ไดมีการศึกษาเรียนรูเต็มพ้ืนท่ี 
โดยเนนคุณภาพ คุณธรรม และจิตสํานึกความเปนไทย 
 5. ใหการดูแลผูดอยโอกาสในหมูบาน/ชุมชน ในดานการสงเคราะหและดานการจัดสวัสดิการ
สังคมตามสมควร 
 6. สงเสริมกระบวนการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือใหชุมชน
พ่ึงตนเองดานพลังงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 
 4.1 หนวยงานและองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 4.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหนวยงานและองคกร 
 4.3 การบริหารจัดการของสวนราชการและภาคประชาชนมีความโปรงใส 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาศูนยบริการรวม 
 2. พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสารภาครัฐและภาคประชาชน 
 3. เตรียมความพรอมของหนวยงานและองคกรเพ่ือเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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 4. ประกาศรับรองผลการดําเนินงานของหนวยงานและองคกรท่ีผานการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด 
 5. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดตรัง 
 6. สงเสริมประชาคมการเรียนรูและการสื่อสารสาธารณะ 
 7. สนับสนุนการมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาคประชาชนประสานความรวมมือเพ่ือ
แกปญหาความขัดแยงเชิงพ้ืนที ่
 

4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
 

วิสัยทัศน 
 “ยกระดับคุณภาพ มุงสูมาตรฐานของการใหบริการที่ประทับใจทุกระดับ” 
ยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนการบริการประชาชนขางตน อําเภอเมืองตรังไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงแกไขบริการไว  ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรการปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
 2. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบงาน 
 3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงพฤติกรรมขาราชการผูปฏิบัติงาน 

 

4.8 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโดยผูบริหารเทศบาลนครตรังตอสภาเทศบาลนครตรังไดกําหนดระดับ
ความสําเร็จไว  2  ระดับ  คือ 
 1. ระดับกระบวนการ  มีองคประกอบ  5  ดาน  คือ 
     1.1 การมีนโยบาย  และแผนการดําเนินการ 
     1.2 บุคลากรไดรับการพัฒนา  และถายทอดองคความรู 
     1.3 การมีภาคีเครือขาย  และมีสวนรวมขององคความรู 
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     1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรุปผลงาน  และ 
     1.5 การพัฒนาระบบฐานขอมูล  และระดับผลผลิตไดใชความสําเร็จตามแนวทางการบริหาร
เทศบาลนครตรัง 
 2. ระดับการดําเนินงานและประเมินยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลนครตรัง  ท่ีนําแถลงตอสภาเทศบาลนครตรัง
ครั้งนี้ถือวาเปนพันธสัญญาตอประชาชน  และเปนพันธกิจในการนําพาเทศบาลนครตรังไปสูความรมเย็นเปน
สุข  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญตอการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศกวา 3 ทศวรรษท่ีผานมาของประเทศไทย  ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก  ประเทศไทยจึงไดปรับเปลี่ยนแนวคิด  ทิศทาง  และ
กระบวนการพัฒนาใหม  นับต้ังแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา  จากเดิมท่ี
เนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนามาเปนการเนน “คนเปนศูนยกลาง” โดยพิจารณา
วา  การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยใหคนมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
เทานั้น 
 การพัฒนาประเทศโดยเนนคนเปนศูนยกลาง  หรือจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา  ตามทิศทาง
ใหมของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในฉบับตอมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับปจจุบันจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาจากเดิม  ซึ่งแยกการพัฒนาออกเปนสวน ๆ 
หรือเปนเรื่อง ๆ ตามรายสาขามาเปน “การพัฒนาแบบองครวม หรือบูรณาการ” ในลักษณะท่ีสัมพันธ
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ  ไดแก  การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  เพ่ือให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควบคูกับการพัฒนา
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวคน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  และย่ังยืนในระยะยาว 
 จากท่ีกลาวมาขางตนผูบริหารไดตระหนักถึงแนวทางในการดําเนินงาน  โดยเนนการบริหารให
มีการพัฒนาแบบองครวมและสอดคลอง  สมดุลกันในทุก ๆ ดาน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลนครตรังท่ีนําแถลงตอสภาเทศบาลนครตรังครั้ง
นี้ถือวาเปนการพัฒนาอยางสอดคลองและสมดุล (เทคโนโลยีและจิตวิญญาณ)  ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญตอการ
พัฒนาเทศบาลนครตรังโดยมีการเขาถึงประโยชนสูงสุดจากขอมูลขาวสารจากเทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อให
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ประชาชนกาวทันโลก  ทันสมัย  และเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ควบคูกับการ
เสริมความแข็งแกรงของจิตวิญญาณเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณในโลกยุคโลกาภิวัฒนตอไป 
 

 ระดับกระบวนการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาดวยยุทธศาสตร “สอดคลอง  สมดุล” 
 เปนท่ีทราบกันดีวาปจจุบัน  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ไมวาจะเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพ
และวัตถุ  หรือการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของทัศนคติ  คานิยม  วิถีชีวิต  การครองตนในสังคมของผูคน  การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นลวนแลวแตสืบเนื่องมาจากกระบวนการเช่ือมโยงของสังคมโลกจนมิอาจท่ีจะปฏิเสธ
ไดวาวันนี้ เปนสังคมของโลกแหงเครือขายท่ีพ่ึงพาและเกื้อหนุนกันแทบทุกดานเศรษฐกิจ , สังคม, 
วิทยาศาสตร, เทคโนโลยีสมัยใหม, สิ่งแวดลอมและความรูดานตาง ๆ  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหโลกวันนี้เปนโลก
ของเครือขายนั้น  เนื่องมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมาก
ในการติดตอสื่อสารยอโลกใหเล็กลงและไปมาหากันไดในเวลาช่ัวพริบตา 
 และกลาวไดวาจากการอยูในระบบโลกเครือขาย  หรือโลกยุค I.T. นั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ภายในประเทศอยางมากทั้งในแงบวกและในแงลบ  ในแงบวกจะเห็นไดวากลไกการตลาดในระบบการคาเสรี
ขึ้นมีการติดตอซื้อขายขามชาติกันเพียงไมกี่นาที  พืชเศรษฐกิจหลายอยางมีราคาสูงขึ้น  อาทิ  ยางพารา  ปาลม
น้ํามัน  ผลิตภัณฑในประเทศหลายชนิดสามารถสงออกได  รวมถึงการทองเท่ียวท่ีติดตอกันบนชองทาง
อินเตอรเน็ต  นอกจากนี้ในดานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารก็ดีขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ  แตในขณะ
ท่ีมีสวยดีหรือดานบวกเกิดขึ้นมากในระบบการคาเสรีนั้น ผลกระทบในแงลบก็ตามมาดวยเชนกัน  จะเห็นได
วาวันนี้โรคภยัไขเจ็บท่ีไมไดเกิดขึ้นภายในประเทศและไมเคยรูจักกันมากอนก็มีการแพรระบาดเขามาอยาง
รวดเร็ว  เชน โรคซาร  โรคไขหวัดนก  และอีกหลายโรคท่ีกําลังกระทบกับสุขภาพของคนไทยรวมทั้งความ
ยากจนท่ีเปนปญหาในเชิงโครงสรางของสังคมซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบการแขงขันในระบบทุนนิยมโลกและ
การคาเสรี  และระบบการผลิตท่ีไมเอื้อตอคนในระดับฐานลางของสังคม  นับวันคนก็ย่ิงมีความเสี่ยงจนเพ่ิม
เพ่ิมมากขึ้น  และนับวันเชนกันที่กําลังเปนปญหาสําคัญของสังคม 
 สวนดานสังคมและสิ่งแวดลอม  สังคมไทยจะเริ่มเขาสูจุดเร่ิมตนของสังคมผูสูงอายุในป 2552  และ
ประชากรไทยต้ังแตเด็กจนถึงผูสูงอายุอยูในภาวะท่ีตองปรับตัวเขาสูสังคมฐานความรูในยุคโลกาภิวัตน  
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ในขณะท่ีภาวะโลกรอน  ภัยธรรมชาติ  และปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
 การดําเนินงานของรัฐบาลกลางวันนี้  จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการละกลยุทธอยูอยางตอเนื่องและ
ตลอดเวลาเพ่ือใหเทาทันตอสถานการณทางสังคมและปญหา  ท้ังปญหาในระดับสากล  ปญหาระดับชาติ  
และท่ีสําคัญคือการไหลบาของปญหาลงสูทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานของสังคมและมีแนวโนมท่ีจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ  ดังนั้นแนวนโยบายและยุทธศาสตรเรงดวนของรัฐบาลก็คือมุงสูการแกปญหาทองถิ่น  
โดยต้ังสมมุติฐานวาหากทองถิ่นสามารถรับมือกับปญหาได  มีความเขมแข็ง  โดยเฉพาะดานรายได  คุณภาพ
ชีวิตคนทองถิ่นดีขึ้นชาติก็จะเขมแข็งและอยูกับระบบโลกได 
 ปรากฏการณท่ีเห็นเชนนี้  จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางย่ิงตอคนทองถิ่นในการสนองตอบตอนโยบาย
และยุทธศาสตรของรัฐบาลดังกลาว  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาท่ีหลักท่ีตองดําเนินงาน
รวมไปกับแนวนโยบายรัฐบาล 
 เม่ือมองถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ณ  วันนี้  ตองยอมรับวามีขีดความสามารถท่ี
พรอมในการรับมือปญหาตาง ๆ พรอมมากขึ้น  เมื่อเปนเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาใหมีความชัดเจนและมีพลังเพ่ือใหสามารถพัฒนาและบริหารตอสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
ฉับพลัน  คือ  การกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานใหเกิดความสอดคลองกับแนวทางการแกปญหารวมท้ัง
ตองระดมทรัพยากรภายในทองถิ่นออกมาเพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นบนฐานคิดการพัฒนาของรัฐบาล 
เชนวานี้  และขณะท่ีดําเนินการไปตามทิศทางของรัฐบาลกลางนั้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็ตองวาง
กรอบการพัฒนาทองถิ่นตามแนวทางของตนเองไปพรอม ๆ กันดวย  โดยไมเสียความเปนตัวตนของคน
ทองถิ่น  หรือหากจะอธิบายใหชัดเจนขึ้นนี้คือ  ถึงแมตองดําเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล  แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็จะตองดําเนินงานตามแนวทางของตนเองดวยเชนกัน  โดยไมใหเสียความเปนอัต
ลักษณ หรือเอกลักษณของทองถิ่นท่ีสั่งสมมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานนั่นเอง 
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 จากฐานคิดดังกลาว  เทศบาลนครตรัง  ในชวง 4 ป (2551-2555) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเชิง
นโยบาย “สอดคลอง สมดุล” ขึ้น  ซึ่งหมายความวา 

1.  ความสอดคลอง 
 ความสอดคลองในท่ีนี้  หมายถึงสอดคลองกับแนวนโยบายรัฐบาลท่ีกําลังเรงดําเนินการอยูในขณะนี้  
โดยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะดูแลปญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว  และมุงม่ันที่จะบริหารประเทศ  นอกจากหลัก
นโยบายแลว  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญแกบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนา  และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  เพ่ือใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหาร
ประเทศตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  ความสมดุล 
 ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินงานตามเข็มมุงการพัฒนาของรัฐบาลนั้น  ก็จําเปน
ท่ีจะตองประเมินกําลังของตนเองไปดวยในตัวนั้นหมายถึง  การมองสภาพความเปนจริงของทองถิ่นไมวาจะ
เปนคน  ทรัพยากรดานตาง ๆ  งบประมาณ  หรือแมกระท่ังการรวมเสริมสรางพลังศักยภาพทางสังคม  
เพ่ือท่ีจะกําหนดจุดยืนของทองถิ่นทีเปนไปไดอยางมีดุลยภาพหรือสมดุล 
 จะเห็นไดวา  บนฐานคิดอยางมีเข็มมุงตอการพัฒนาของเทศบาลนครตรังหรือยุทธศาสตรเชิงนโยบาย
ท่ีเรียกวา “สอดคลอง สมดุล” นี้  จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีทิศทางและเปาหมาย  รวมท้ังการคงไว
ซึ่งอัตลักษณตัวตนคนทองถิ่นท่ีไมไหลไปกับกระแสการพัฒนา  และกระแสโลกาภิวัฒนจนหมดสิ้น 
 

ระดับการดําเนินงานและประเมินยุทธศาสตร 
การแปลงยุทธศาสตร “สอดคลอง สมดุลสูกระบวนการการดําเนินงาน” 
ระดับการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรสอดคลอง  สมดุล  มีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินงานสูความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมอยู

ดวยกัน 2  ลักษณะวิธีการใหญ ๆ คือ 
 ลักษณะวิธีการท่ี 1  เปนการดําเนินงานแบบ “ภายนอก” คือการใหประชาชน ชุมชน 

มีสวนรวมตอ   การดําเนินงานโดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานนั้น มีเหตุผลท่ีสําคัญคือ 
 1. เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการดําเนินงานของรัฐบาลและ

แนวคิดเชิงบูรณาการของทุกภาคสวน 
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 2. นโยบายของรัฐบาลเปนนโยบายท่ีเกิดจากปญหาท่ีซับซอนเชิงโครงสรางของระบบสังคมท้ัง
ระบบ และมีมติของปญหาท่ีเช่ือมโยงซอนทับกันอยูหลายมิติ ทั้งทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม 
กฎหมาย สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจคาครองชีพ ทําใหสภาพของปญหาใหญเกินกวาขอบเขตของอํานาจและ
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ดังนั้น การแกปญหาในระดับทองถิ่นสามารถดําเนินแกปญหาไดแตเพียงบางระดับเทานั้น และ
ไมสามารถดําเนินงานไดแตเพียงลําพังจําเปนท่ีตองระดม “ศักยภาพแหงทองถิ่น” นั่นคือการมีสวนรวมจาก
ประชาชน เพ่ือรวมคนหาหนทางและวิถีทางออกรวมกันในทองถิ่น 

ลักษณะวิธีการท่ี 2  เปนการดําเนินงานแบบ “ภายใน” โดยมี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลอัน
ประกอบดวย ฝายบริหาร มีนายกเทศมนตรี เปนประธาน รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี เปนรองประธาน ขาราชการสวนทองถิ่นระดับหัวหนาสวนสวนราชการ และผูแทนจาก
ชุมชน เปนคณะกรรมการ เพ่ือกํากับทิศทางดําเนินงานใหเปนไปตาม กลยุทธการพัฒนาสูความสําเร็จ เพ่ือ
บรรลุยุทธศาสตรเชิงนโยบาย ซึ่งมีอยูดวยกัน 7 ดานหลักคือ 

1. ดานการศึกษา 
2. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3. ดานกายภาพเมืองและการจราจร 
4. ดานการมีสวนรวมของประชาชน 
5. ดานบริหาร การเงิน การคลัง 
6. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
7. ดานประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 

ท้ังนี้กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้
1. ดานการศึกษา 

o จัดสรางศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE TRANG) ซึ่งเปนศูนยรวมศิลปะ วิชาการ 
ทุกดานแหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทยและเปน 1 ใน 35 แหงท่ัวโลกโดยไดรับ       
การสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ 
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o ดําเนินการใหโรงเรียนเทศบาลนครตรัง เปนโรงเรียนสมบูรณแบบ คือ เปนโรงเรียนท่ีมีสังคม
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม ที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู ความพรองทางดาน
ทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได
อยางดี ท้ังในดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนมีมาตรฐานสูง ตาม
มาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาครบถวนทุกดาน สอดคลองตามความตองการของ
ชุมชน 

o พัฒนาโรงเรียนเทศบาลนครตรังสูความเปนเลิศ และสงเสริมคุณภาพของนักเรียนทุกสังกัด
ในเขตเทศบาลนครตรัง 

o จัดการศึกษามุงเนนใหนักเรียนมีความสมดุล และพรอมท้ังดานความรูและคุณธรรมโดย
สอดคลองกับปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง”  

o จัดการศึกษาระดับการปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางมี
คุณภาพ 

o สงเสริมดานกีฬาและการออกกําลังกายในวัยเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไปรวมไปถึง
สงเสริมการบริโภคเพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางสุขนิสัยท่ีดี 

o สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีความรูความสามารถเขาถึงแหลงขอมูลท่ีทันสมัย
และจัดระบบการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู เทาทันความทันสมัยของโลกยุคไร
พรมแดนโดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี
สมัยใหม 

o สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใฝคุณธรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
เรื่องภาวะโลกรอน 

2. ดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
o สนับสนุนใหประชาชนมี ชีวิตแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) สูการมีสุขภาพดีอยาง

พอเพียง เพ่ือบรรลุเปาหมายการอยูดี มีสุข ของประเทศ และเทศบาลนครตรังเปนเมืองนาอยู
ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

1. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมบองกันโรค แบบครบวงจร 
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ก. สงเสริมการออกกําลังกายในทุกกลุมอายุ 
ข. สงเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนวัยทํางาน โดยสนับสนุนใหมีบริการ คัดกรอง

ผูมีภาวะเสี่ยงโรคท่ีเปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญ ครอบคลุมประชาชนวัยทํางานใน
เขตเทศบาลทุกคน 

ค. สงเสริมการดูแลสุขภาพแมและเด็ก เพ่ือใหลูกเกิดรอดแมปลอดภยั ต้ังแตต้ังครรภ
จนกระท่ังคลอด 

ง. สงเสริมดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึงปฐมวัย 
จ. สงเสริมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ    
ฉ. สงเสริมดูแลสุขภาพผูพิการ 
ช. จัดต้ังทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการท่ีรวดเร็วและทันเหตุการณ 
2. จัดบริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ 

ก. ยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลใหเปน  ศูนยแพทยชุมชน โดยใหมี
แพทยใหบริการทุกวัน ครอบคลุมทุกแหง 

ข. สนับสนุนใหมีการจัดสราง โรงพยาบาลของเทศบาลนครตรัง โดยใชรูปแบบการ
บริหารงานดวยคณะกรรมการบริหารที่มาจากทองถิ่น เพ่ือรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลและลดความแออัดในการรอรับบริการท่ี
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ค. ใหบริการดานสาธารณสุข ภายใตรูปแบบบริการ ใกลบานใกลใจ โดยการจัด
ทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพ (แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข) บริการและ
เย่ียมเยียนประชาชน ถึงบาน 

ง. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพใหมีบริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : 
EMS) มีรถพยาบาลรับสงผูปวยฉุกเฉินทันที 
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3.  สนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย 
ก. จัดต้ังศูนยบริการดานการแพทยแผนไทย เพ่ือบริการแกประชาชนและสงเสริม

ภูมิปญญาชาวบานดานการแพทยแผนไทย  
ข. โยคะ - ธรรมชาติบําบัด 

4.  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาสาธารณสุข 
ก. จัดต้ังกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง เพ่ือสนับสนุนใหมีการ

ดําเนินการแกปญหาสาธารณสุขโดยการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ซึ่ง
มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจากตัวแทนประชาชนทุกชุมชน 

ข. สนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขายดานสุขภาพตาง ๆ และชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหมีความเขมแข็ง 

5. สงเสริมการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมและการคุมครองผูบริโภค 
ก. ลดภาวะโลกรอน ลดการใชพลาสติก รักษาสิ่งแวดลอม 
ข. จัดการขยะโดย นําขยะมารีไซเคิล ทําปุยอินทรีย 
ค. สงเสริมและสนับสนุน กลุม / ชมรม / เครือขายสิ่งแวดลอม รวมท้ังจัดใหมีพ้ืนท่ี

สีเขียวอยางเพียงพอแกประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
ง. ลดการใชพลังงาน สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
จ. รักษามาตรฐานตลาดสด รานอาหาร และแผงลอย ใหมีมาตรฐานอยางย่ังยืน 
ฉ. สนับสนุนการดําเนินงาน อาหารปลอดภัย เพ่ือคุมครองสุขภาพผูบริโภค 

3.   ดานกายภาพเมืองและการจราจร 
o ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
o จัดฝกอบรมเรียนรูในเรื่องวินัยการจราจรอยางตอเนื่องใหกับประชาชนทั้ง 27 ชุมชน 
o เสริมสรางภูมิทัศนเมือง ดวยการบํารุงตึกเกาท่ีมีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ท้ังท่ีเปนของเอกชนและ

สวนราชการ โดยการขอความรวมมือเพ่ิมขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานประจําเมือง 
o ดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะในทุกแหงท่ีมีอยูใหเกิดความรมรื่น และสอดคลองตาม ความ

คิดเห็นของประชาชน 



 
- 57 – 

 

 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 
o สงเสริมใหชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการทํางานเปน

รูปแบบเครือขาย 
o เพ่ิมชองทางการมีสวนรวมของประชาชนผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการเขาถึงผูบริหารสมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
5. ดานการบริหาร การเงิน การคลัง 

o เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน การคลังดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใชบริการในระบบการบริการโดยผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการขอรับบริการใหรวดเร็วและสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

6. ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
o สงเสริมใหประชาชน และเยาวชนเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
o รวมจัดสรางพุทธมณฑล ประจําจังหวัดตรัง เพ่ือเปนสถานท่ีพัฒนาจิตใจใหกับเยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป 
o พัฒนาและสงเสริมศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง ใหมีความพรอมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
o ฟนฟู อนุรักษ สนับสนุน เผยแผจารีตประเพณี วัฒนธรรมดีงามของทองถิ่นใหแพรหลายและคง

อยูตลอดไป 
o สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน และประชาชน เห็นความสําคัญและรวมกิจกรรมตาง ๆ  ในวัน

สําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
o จัดใหมีหอศิลปเพื่อเปนท่ีแสดงผลงานทางศิลปะของเด็ก เยาวชน และศิลปนของจังหวัดตรังและ

จังหวัดอื่น ๆ ทั้งศิลปะพ้ืนบานและศิลปะรวมสมัย เพ่ือเปนการสงเสริมความสามารถซึมซับ
ทางดานสุนทรีศาสตรแกประชาชน 
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7. ดานประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 
o สงเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ประชาชน และผูนําองคกรชุมชนตาง ๆ ในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนองความตองการของประชาชนที่รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 
o เ พ่ิมพูนควา มรู  ควา มสามา รถของบุคลา กร ประชา ชน และผูนําองคกรชุมชนตาง  ๆ 

อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความ
ตองการของประชาชน 

 ท้ังนี้ ในการดําเนินงานตามกลยุทธ 7  ดานหลักนั้น จะตองดําเนินการโดยศึกษารายละเอียด 
ในแตละดานอยางรอบคอบรวมท้ังแสดงวิธีการดําเนินงานในแตละดานที่สามารถตอบคําถามไดใน 
ท้ังผลลัพธท่ีเกิดขึ้นความคุมคาและเปนประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ 
 
การประเมินยุทธศาสตร 
  เนื่องจากการดําเนินงานในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลุสูความสําเร็จตอ
เปาหมาย วิสัยทัศน หรือทิศทางยุทธศาสตรได จําเปนท่ีจะตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังการ
ประเมินภายในและประเมินภายนอก โดยยึดหลักทองถิ่นธรรมาภิบาลเปนกรอบหรือแนวทางการประเมิน 
โดยการประเมินภายในนั้นจะเปนการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรังสวนการประเมิน
ภายนอกนั้นจะมอบหมายใหสถาบันการศึกษาหรือบุคคลท้ังในและนอกจังหวัดตรังเปนผูประเมิน 
  นอกจากท่ีกลาวมาขางตนในการประเมินพัฒนาเทศบาลนครตรังใหเกิดประสิทธิภาพ และ
เปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและเปนท่ีรูจักท่ัวโลกเพิ่มมากขึ้น ตองมีการประเมินท่ีเปนสากลและเปนที่
ยอมรับจากท่ัวโลก 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 56 918,589,000     50 20,979,000       49 20,644,000       155 960,212,000     
2.  ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 15 9,192,000         14 8,986,000         14 8,986,000         43 27,164,000       

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคู
     การสงเสริมการทองเท่ียว

16 35,835,000       18 444,035,000     12 50,810,000       46 530,680,000     

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน 53 258,778,100     12 133,653,500     13 239,606,000     78 632,037,600     

5.  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 1,840,000         10 1,710,000         10 1,710,000         33 5,260,000         

6.  ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 16 14,350,000       16 14,350,000       16 14,350,000       48 43,050,000       

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร 54 92,827,200       38 68,357,000       20 257,472,000     112 418,656,200     

8.  ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 27 13,360,900       25 13,110,900       25 13,110,900       77 39,582,700       

รวม 250 1,344,772,200  183 705,181,400     159 606,688,900     592 2,656,642,500  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลนครตรัง

สวนที่ 5

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2554 ป 2555 ป 2556



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
        1.1 พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
              ใหมีมาตรฐาน

19 6,527,000         18 5,482,000         18 5,487,000         55     17,496,000

        1.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 6 853,600,000     3 2,550,000         2 2,200,000         11   858,350,000
        1.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 8 2,795,000         8 2,805,000         8 2,815,000         24       8,415,000
        1.4 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 13 52,892,000       12 7,392,000         12 7,392,000         37     67,676,000
        1.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 10 2,775,000         9 2,750,000         9 2,750,000         28       8,275,000

รวม 56 918,589,000     50        20,979,000 49 20,644,000       155 960,212,000     
2. ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

        2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 11 8,216,000         11 8,216,000         11 8,216,000         33     24,648,000
        2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 4 976,000            3 770,000            3 770,000            10       2,516,000

รวม 15 9,192,000         14          8,986,000 14 8,986,000         43 27,164,000       
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคู
    การสงเสริมการทองเท่ียว

        3.1 สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 6 1,955,000         11 327,085,000     6 2,860,000     23 331,900,000     
        3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 6 2,990,000         5 2,950,000         5 2,950,000     16 8,890,000         
        3.3 เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 4 30,890,000       2 114,000,000     1 45,000,000   7 189,890,000     

รวม 16 35,835,000       18      444,035,000 12 50,810,000       46 530,680,000     

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป 2556 รวม 3 ปป 2554 ป 2555



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน
        4.1 สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 3        11,500,000 1        10,000,000 1        16,500,000 5         38,000,000
        4.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 48      246,504,100 9      121,753,500 11      222,706,000 68       590,963,600
        4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 2              774,000 2          1,900,000 1              400,000 5           3,074,000

รวม 53 258,778,100     12 133,653,500     13 239,606,000     78 632,037,600     
5. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

        5.1 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 11          1,610,000 8          1,480,000 8          1,480,000 27           4,570,000
        5.2 รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอยและความเปนระเบียบของชุมชน 2              230,000 2              230,000 2              230,000 6              690,000

รวม 13 1,840,000         10 1,710,000         10 1,710,000         33 5,260,000         
6. ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

        6.1 อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและ
              ภูมิปญญาทองถ่ิน

10        13,050,000 10        13,050,000 10        13,050,000 30         39,150,000

        6.2 สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 6          1,300,000 6          1,300,000 6          1,300,000 18           3,900,000
รวม 16 14,350,000       16 14,350,000       16 14,350,000       48 43,050,000       

     

รวม 3 ป
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป 2554 ป 2555 ป 2556



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลนครตรัง

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร
        7.1  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 7       3,894,000 5       3,744,000 5       3,744,000 17         11,382,000
        7.2  ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 44     83,383,200 30     59,063,000 12   248,178,000 86       390,624,200
        7.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ -                       -   -               -   -                 -   -                         -   
        7.4  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 1          300,000 1          300,000 1          300,000 3              900,000
        7.5  พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 2       5,250,000 2       5,250,000 2       5,250,000 6         15,750,000

รวม 54 92,827,200       38 68,357,000       20 257,472,000     112 418,656,200     
8. ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน
    8.1 สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 9       8,669,000 9       8,669,000 9       8,669,000 27         26,007,000
    8.2 เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน และสังคมตามแนวทาง
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13       3,521,900 13       3,521,900 13       3,521,900 39         10,565,700

    8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและ
          ทรัพยสินแกประชาชน

1          150,000 -                   -   -                     -   1              150,000

    8.4 สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 4       1,020,000 3          920,000 3          920,000 10           2,860,000
รวม 27 13,360,900       25 13,110,900       25 13,110,900       77 39,582,700       

รวมท้ังส้ิน 250 1,344,772,200  183 705,181,400     159 606,688,900     592 2,656,642,500  

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการเครือขาย 
สหวิทยาการแหง
ราชบัณฑิตยสถาน 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหนักวิชาการปราชญ
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิใน
ศิลปะ วิทยาการดานตาง ๆ  
ในจังหวัดตรังไดรับการ
ถายทอดความรูและ
ประสบการณจากบุคลากร
ของราชบัณฑิตยสถาน 

-  จัดการประชุมทางวิชาการ
กับนักวิชาการ ปราชญ-
ทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ตาง ๆ  ใน  5  เครือขาย  คือ 
1.  เครือขายภาคการศึกษา 
2.  เครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
3.  เครือขายภาคธุรกิจ 
4.  เครือขายภาคประชาสังคม 
5. เครือขายสาธารณสุข 
    ปละ 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 -  นักวิชาการ ปราชญ-
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตาง ๆ  ใน
จังหวัดตรังไดรับการ
ถายทอดความรูจาก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานการศึกษานอก
ระบบ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการอบรมพัฒนา
หลักสูตรและการจัดทํา
สาระการเรียนรูหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาความตองการ
ของผูเรียนชุมชนและทองถิ่น 
-  เพื่อพัฒนาบุคลากรครูใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการ
วิเคราะหหลักสูตรฯ  และวาง
แผนพัฒนาหลักสูตรฯ 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-  จัดอบรมครูผูดูแลเด็กใน
สังกัดใหมีความรูสามารถ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติฯ  
สนองตอบ ความตองการของ
ผูเรียน  ชุมชนและทองถิ่น 
-  ครูผูดูแลเด็กวิเคราะหและ
พัฒนาสาระการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พ.ศ.  2551และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2546 

240,000 240,000 240,000  -  พนักงานครู  ครูจาง
ครูผูดูแลเด็กในสังกัด
เทศบาลมีความรู
สามารถจัดทําสาระการ
เรียนรูได 
-  สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมี
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานการศึกษา
ปฐมวัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการสื่อสัมพันธ
ครอบครัวสุขสันตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางสรรคสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางผูปกครอง 
-  เพื่อเปนการสรางความ
อบอุน  ความผูกพันระหวาง
เด็กผูปกครองและบุคลากร 

-  เด็กเล็ก  ผูปกครองและ
บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ  เขารวมกิจกรรม  
จํานวน  600  คน 

50,000 50,000 50,000 -  ผูปกครอง  ครู  เด็กได
เขารวมกิจกรรมการสื่อ
สัมพันธฯ  รอยละ  
100% 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริม
อัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู 
แกเด็กเยาวชนในเขต
พื้นท่ีบริการและนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพแก
เด็กเยาวชน และนักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ไปสูความเปนเลิศ
ตามศักยภาพ 
-  เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการในกลุมสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานแกนักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
- เพื่อจัดสรรนักเรียนคนเกง
ในกลุมสาระและระดับช้ันท่ี
กรมสงเสริมฯ กําหนด 

-  จัดใหมีการสอนเสริมกวด
วิชาใหแกนักเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนระดับ
โรงเรียนและเทศบาลไปรวม
แขงขันทักษะดานวิชาการใน
ระดับเขตและระดับประเทศ 
-  จัดฝกอบรมทักษะพิเศษ
ทางดานวิชาการในกลุมสาระ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานแกนักเรียนและ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางการ
เรียนตามศักยภาพ 

650,000 650,000 650,000 - เด็กท่ีมีศักยภาพในแต
ละคนไดรับการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีทักษะพิเศษ
ทางดานวิชาการไดรับ
การพัฒนาไปสูความ
เปนเลิศและเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

-  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  -  เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางการ
เรียน 
-  เพื่อคัดเลือกนักเรียนผูมี
อัจฉริยภาพในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเขารวมโครงการ
แขงขันคนเกงของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

-คัดเลือกคนเกงในกลุมสาระ
การเรียนรู 4 กลุมสาระไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 

   - นักเรียนท่ีไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทน
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ 
- นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษใน
กลุมสาระฯ ไดรับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดนิทรรศการ
วิชาการของโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  ใหครูนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานทางวิชาการ 
-  ใหครูนักเรียนไดเขารวม
การประกวดแขงขันทาง
วิชาการ  ทักษะตาง ๆ  
ความสามารถพิเศษดาน
นันทนาการและอื่น ๆ 
-  ใหครูนักเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณทางดานวิชาการ 
-  เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
งานการจัดการศึกษาของ
เทศบาล 

-  สถานศึกษาและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ตรังจัดนิทรรศการทาง
วิชาการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการในระดับเทศบาล 
ระดับภาคใต  และ
ระดับประเทศ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 -  ครูและนักเรียนได
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการอยางเต็ม
ศักยภาพมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานทางวิชาการจาก
ประสบการณตรง 
- สถานศึกษา ศูนยฯครู
และนักเรียนไดแสดงผล
งานเดนใหองคกรอื่นๆ 
ไดรับทราบ 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานโรงเรียน 
-  สถานศึกษาใน
สังกัด 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ 
การจัดการศึกษาทองถิ่น 
 

-  เพื่อใหคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับ
เทศบาล  ระดับจังหวัด และ
ระดับกลุมศึกษาทองถิ่นท่ี  4  
มีโอกาสประชุมพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ 
-  เพื่อหาแนวทางพัฒนางาน
วิชาการของระดับเทศบาลให
เปนไปในทิศทางและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
- สงเสริมการสรางจิตสํานึก
ในการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

-  จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่น 
ระดับเทศบาล จํานวน 1 
ครั้ง  ระดับจังหวัด 
จํานวน 1 ครั้ง และระดับ
กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี  
4  จํานวน  1  ครั้ง 

60,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

60,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเงิน

อุดหนุน) 

- คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการทองถิ่น
ระดับเทศบาล  ระดับจังหวัด 
และระดับกลุมศึกษาท่ี  4 ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พัฒนางานมาตรฐานเดียวกัน 
- คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรังยึดม่ันใน
ความซื่อสัตยสุจริต 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-70- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการอบรมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อใหกรรมการ
สถานศึกษาไดพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
-  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
-  เพื่อใหกรรมการ
สถานศึกษานําความรูจากการ
ทัศนศึกษามาปรับปรุงการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-  ประชุมอบรมและศึกษาดู
งานใหแกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  จํานวน  1  ครั้ง   
 

300,000 300,000 300,000 - กรรมการสถานศึกษา
ไดแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
-  ไดนําความรูจาก
การศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงการศึกษาของ
เทศบาลใหดีข้ึน 
-  กรรมการฯไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการประชุม
ผูปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหผูปกครองช้ันเด็กเล็ก 
ช้ันอนุบาล ช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ไดมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบและกฎเกณฑของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
- เพื่อเปนการสรางความเขาใจ
ระหวางบุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครตรังกับผูปกครอง 

- จัดใหมีการประชุม
ผูปกครองนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
ทุกคน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 - ผูปกครองนักเรียนไดมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบและ
กฎเกณฑตางๆ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
- ผูปกครองนักเรียนทุก
คนใหความรวมมือใน
การพัฒนานักเรียนใน
ทุกดาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-หนวยศึกษานิเทศก 
-ศพด.เทศบาลนคร
ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการอบรมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 

- เพื่อปรับปรุงพื้นฐานและ 
เตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียน 
- เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
เกี่ยวกับขอบเขตของหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน 
- เพื่อใหนักเรียนไดรับรู 
กฎระเบียบของโรงเรียน 
- ปลูกฝงใหนักเรียนช้ันม.1 
เรียนรูเรื่องการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
นครตรังกับผูปกครอง 
 
 

- จัดใหมีการอบรมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
จํานวน 1 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 - นักเรียนมีความพรอม
ท่ีจะศึกษาตอในช้ันม.1- 
- นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับขอบเขตของ
หลักสูตรมัธยมศึกษา 
ตอนตน 
- นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
- นักเรียนมึความซื่อสัตย 
สุจริต 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
-  เพื่อฝกใหลูกเสือ- เนตรนารี
มีระเบียบวินัยมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทักษะ
กระบวนการในการทํา
กิจกรรมรวมกัน 
-  เพื่อฝกใหลูกเสือ – เนตร
นารีมีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี  
รูจักการเสียสละ 

-  จัดอบรมนายหมูลูกเสือ-
เนตรนารี  แกนักเรียนใน
สังกัด   
-  จัดสงบุคคลเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรูดาน
กิจการลูกเสือเนตรนาร ี
-  จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม
ของลูกเสือ-เนตรนารีแก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  1  ครั้ง 
 

300,000 300,000 300,000 - ลูกเสือ – เนตรนารีมี
ระเบียบวินัย  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  มี
ความสุขในการรวม
กิจกรรม 
-  ลูกเสือ- เนตรนารีมี
ภาวะผูนําและผูตามรูจัก
การเสียสละ  และกลา
แสดงออก 
- เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรดานลูกเสือ-
เนตรนาร ี

-สํานักการศึกษา 
-  กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการจัดสัปดาหวัน
วิทยาศาสตรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อยกยองพระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย 
-  เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงผลงานและเขารวม
กิจกรรม 
-  นักเรียนไดทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู 

-  นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง  ทุกคนเขารวม
กิจกรรมสัปดาหวัน
วิทยาศาสตร  ปละ  1  ครั้ง 

60,000 65,000 70,000 -  นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประวัติ
ของพระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย 
-  นักเรียนไดรับความรู
และเห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ชีวิตประจําวันและ
นําไปใชในชีวิต 

-สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

12 โครงการมอบวุฒิบัตรแก
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็ก
เล็กเห็นความสําคัญของ
การศึกษา 
-  เพื่อใหเด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

-  เด็กเล็กท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับช้ันปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
ตรัง  ทุกคน  ไดรับวุฒิบัตร       
ปละ  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 -  เด็กเล็กไดรับมอบ
วุฒิบัตร 
-  เด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

- สํานักการศึกษา 
- หนวยศึกษานิเทศก 
- ศพด.เทศบาล 
  นครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการปจฉิมนิเทศ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนความสัมพันธ  ครู  
ผูปกครอง  ผูบริหารเทศบาล 
-  เพื่อมอบวุฒิบัตรแกนักเรียน
ปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดฯ 
-  เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  และ    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
-  เพื่อใหนักเรียนมีความรักใน
สถานศึกษาและเห็นคุณคา
ของสถานศึกษา 

-  นักเรียนช้ันปฐมวัย ,  ป.6 , 
และ ม.3  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคนเขา
รวมการปจฉิมนิเทศ  จํานวน  
1  ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 -  ครู  ผูปกครอง  
ผูบริหารเทศบาลมี
สัมพันธท่ีดี 
-  นักเรียนช้ันปฐมวัย
ไดรับวุฒิบัตร   
-  นักเรียนช้ัน ป.6     
และ ม.3    ไดรับ
ประกาศนียบัตร 
-  นักเรียนมีแนวทางใน
การดําเนินชีวิตและ
การศึกษาตอ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

14 โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียม
เขาสูระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-  เพื่อใหขอมูลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
-  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การประกันคุณภาพรองรับ
การประเมินภายนอก 

-  จัดใหมีการประเมินผล
การศึกษาภายในของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง  
ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 โรงเรียนแตละโรงจะได
ทราบผลการเรียนของ
นักเรียนและนําผลท่ีได
จากการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.  สงเสริมใหสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง ได
วิเคราะหและพัฒนาสาระการ
เรียนรูในหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.  เพื่ออบรมใหความรูความ
เขาใจในการวิเคราะหและการ
จัดทําสาระในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1.  สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมีการ
พัฒนาสาระการเรียนรูใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาและศูนย
ในสังกัดเทศบาลมีความรู
ความเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาครบ  
100% 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

210,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1.  สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลท้ัง  7  แหง           
มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให
สอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติตรงกับ
ความตองการของผูเรียน  
ชุมชนและสังคมทองถิ่น 
2.  ครูในสังกัดเทศบาล
รอยเปอรเซ็นตมีความรู
ความเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตรสถานฯ 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

16 โครงการอบรมสัมมนา
เจาหนาท่ีสนามกีฬา 

- เพื่ออบรมสัมมนาเจาหนาท่ี  
ดูแลสนามกีฬาถายโอนระดับ
จังหวัด (สนามกีฬาทุงแจง) 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสนาม
กีฬาถายโอนระดับจังหวัด
และสนามกีฬากลางเทศบาล
นครตรังไดรับการอบรม  ซึ่ง
จะมีการอบรมปละ  1  ครั้ง  
จํานวน  35  คน 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

17,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

เจาหนาท่ีท่ีผานการ
อบรมมีความรู
ความสามารถและ
ใหบริการประชาชนไดดี
ยิ่งข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

17 โครงการฝกอบรมการจัด
กระบวนการเรียนรู
ทางดานภาษาอังกฤษดวย
นวัตกรรมใหม 
 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเนนการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารดวย
นวัตกรรมใหม 
- เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษ 

- ฝกอบรมครูสอน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
นวัตกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแนวใหมจาก
ประเทศอิสราเอล “My First 
English Adventure : MFEA” 
จํานวนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
ตอป เปนระยะเวลา 2 ป 
 

1,050,000 - - - พนักงานครูเทศบาล
ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไดมีความรู 
ความสามารถและทักษะ
การสอนเพิ่มข้ึนดวย
นวัตกรรมใหม 
- นักเรียนมีความรูความ
เขาใจ มีความสามารถ
และทักษะในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งข้ึน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

- สํานักการศึกษา 
- หนวยศึกษานิเทศก 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

18 โครงการจัดต้ังเครือขาย
การจัดการศึกษาพิเศษใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

-  เพื่อใหความรูความเขาแก
ผูปกครองนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาเด็ก
พิเศษ 
-  เพื่อสงเสริมความรวมมือกับ
สถานศึกษาทางวิชาการดาน
การศึกษาพิเศษและสวนราชการท่ี
เกี่ยวของในการพัฒนาเครือขาย
ในการจัดการศึกษาตามหลัก
วิชาการ 
-  เพื่อใหเด็กพิเศษในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลมีการพัฒนา
พัฒนาท่ีถูกตอง 

-  นักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ
ทุกคนในสถานศึกษาท้ัง  7  
โรงเรียน  และ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล  2  ศูนย 
-  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผู
ปฏิบัติหนาท่ีสอนและ
ผูปกครองนักเรียนเด็กพิเศษ
ทุกคน 

50,000 50,000 50,000 -  ผูปกครองนักเรียน  
ผูบริหารสถานศึกษา  
และผูปฏิบัติหนาท่ีสอน
มีความรวมมือกับ
สถาบันทางวิชาการและ
สวนราชการท่ีมีหนาท่ี
ดานการจัดการศึกษา
พิเศษในการพัฒนาเด็ก
พิเศษไดอยางมีระสิทธิ
ภาพ ตามหลักวิชาการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

19 โครงการจัดหาหนังสือ
และสื่อการเรียนรูประจํา
หองสมุดเทศบาลและ
หองสมุดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

-  เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อ
การเรียนรูไวบริการแก
เยาวชนนักเรียน  นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาใหกับเยาวชนและ
ประชาชนท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

 - โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อ
ไดแก  ประเภทหนังสือ
บันเทิงคดีประมาณ  550  เลม  
ประเภทหนังสือสารคดี 1,000   
เลม  และสื่อ  CD และ  VCD  
และ  DVD  ประมาณ  250  
แผน ของหองสมุดเทศบาล
นครตรัง หนังสือบันเทิง 
ประมาณ 1,100 เลม หนังสือ
สารคดี 1,850 เลม CDและ 
VCD ประมาณ 350 แผนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรังท้ัง 7 โรงเรียน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เยาวชนและประชาชน
มีหนังสือและสื่อการ
เรียนรูท่ีใหม ๆ ไว
สําหรับการศึกษาคนควา
เพิ่มข้ึน 
- ครู นักเรียนมีหนังสือ 
และสื่อเพื่อใช
ประกอบการเรียนการ
สอน การคนควา 

-สํานักการศึกษา 
-งานหองสมุดฯ 
-งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการศูนยการเรียนรู
ในภูมิภาคจังหวัดตรัง  ใน
การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางจิตสํานึก  ความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
อยางยั่งยืนแกประชาชนใน
จังหวัดตรังและในภูมิภาค
ใกลเคียง 
-  เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
จัดต้ังและการจัดกิจกรรมของ
ศูนยการเรียนรู 
-  เพื่อเช่ือมโยงเครือขายของ
หนวยงานดานการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบและ
นอกเครือขายท่ีมีกิจกรรม
พัฒนาอยางยั่งยืน 

1.  บริหารจัดการและ
รวบรวมความรูดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนจาก
เครือขายตาง ๆ  ใหเปนระบบ
2.  จัดกิจกรรมอบรม/ประชุม/
สัมมนา/ถายทอดองคความรู
ใหทุกกลุมเปาหมายในระบบ
นอกระบบ 
-  การประชุมคณะดําเนินงาน
ปละ 4  ครั้ง  ครั้งละ 20 คน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -  จังหวัดตรังจะเปน
ศูนยการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนภายใต
เครือขายขององคการ
สหประชาชาติ 
-  ประชาชนทุกเพศทุก
วัยทุกสาขาอาชีพจะได
เรียนรูเรื่องการพัฒนา
อยางยั่งยืนผาน
กระบวนการดานศึกษา 
-  ประชาชนมีความรู 
มีความตระหนัก  มี
จิตสํานึกและมีสวนรวม 

-  สํานักการศกึษา 
-  งานการศึกษา 
 นอกระบบ 
-  งานหองสมุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู
และถายทอดสูประชาชนดาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
-  สงเสริมการมีสวนรวมทุก
ภาคสวนในทองถิ่นในการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรูฯ 

-  การประชุมคณะกรรมการ
บริหารปละ  1  ครั้ง  ครั้งละ 
50 คน   
-  อบรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ปละ  3 ครั้ง  
-  การประชุมนานาชาติ  
รวมกับศูนยการเรียนรูท่ัวโลก
ปละ  2  ครั้ง 

   ในการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองและยั่งยืนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-  ทุกภาคสวนใน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมใน
ทุกกระบวนการของการ
ดําเนินงานศูนยการ
เรียนรูฯ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการศูนยการเรียนรู  
ICT  ชุมชนเทศบาลนคร
ตรัง 

-  เพื่อขยายโอกาสการเขาถึง
สารสนเทศใหแกประชาชน
ในชุมชน 
-  เพื่อเปนแหลงในการ
ใหบริการความรูขาวสารใน
ดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี 
-  เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
จัดกิจกรรมดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีของศูนยการเรียนรู 
ICT ชุมชน 
 

-  จัดใหบริการคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตสําหรับเด็ก 
เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป 
-  จัดฝกอบรมการใชงานดาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ใหแกเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในชุมชน  ไดแก 
1.  การใชคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน 
2.  การใชอินเตอรเน็ต
เบ้ืองตน 

200,000 200,000 200,000 -  เด็กและประชาชนใน
ชุมชนไดเขาถึงสื่อ
ทางดานเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในชุมชนได
คนควา  สืบคนขอมูลหา
ความรูตาง ๆ จากสื่อ
เทคโนโลยีของศูนยการ
เรียนรูของศูนยการ
เรียนรู  ICT  ชุมชน
เทศบาลนครตรัง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานพัฒนาสื่อ ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  -  เพื่อคนควาขอมูลตอยอด
ความรูสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
-  เพื่อเปนแหลงรวบรวม
เผยแพรองคความรูดาน
ปญญาทองถิ่นและสารสนเทศ
ท่ีมีประโยชนตอการดํารงชีวิต
การสรางงานสรางอาชีพ 
 
 
 
 
 

3.  การใชโปรแกรม  office  
เบ้ืองตน  ในสํานักงาน 
4.  โปรแกรม  Power  Point 
5.  โปรแกรม    Photoshop 
6.  โปรแกรม  Dreamweaver 
7.  อบรมพัฒนาสือ  ICT            
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-  จัดฝกอบรมและการทัศน
ศึกษาดูงานใหแกเจาหนาท่ี
ศูนยการเรียนรู ICT ของอปท.
อื่น  จํานวน  1  ครั้ง 

   -  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในชุมชน  มี
การตอยอดความรู
สงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
-  ไดเผยแพรองคความรู
ตาง ๆ ของชุมชนใน
ทองถิ่นและเกิดการ
สรางงานสรางอาชีพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดทําศูนยการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและ 
สิ่งแวดลอม โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหนักเรียนตระหนัก 
ถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 
- เพื่อใหนักเรียนรูคุณคา 
ของสิ่งแวดลอม 
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
รวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- เพื่อใหนักเรียนเขาใจ 
แหลงกําเนิดพนักงานตาม
ธรรมชาติ 

 จัดทําศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 
- ศูนยการเรียนรูผลิต 
ไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 
- ศูนยการเรียนรู 
จักรยานสูบน้ํา 
- ศูนยการเรียนรูสมุนไพร 
- ศูนยการเรียนรูพรรณไม

ในวรรณคดี 
- ศูนยการเรียนรูน้ําด่ืมน้ํา

ใช 
 

- 350,000 - -นักเรียนตระหนักใน
การรักษาสิ่งแวดลอม 

-นักเรียนมีความรูความ
เขาใจแหลงกําเนิด
พลังงานตามธรรมชาติ 

-นักเรียนรูคุณคาของ
สิ่งแวดลอม 

 

 

- สํานักการศึกษา 
  - งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(School Based 
Management – SBM) 
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ซึ่งผาน
การคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมการมี 
สวนรวมในการบริหาร
การศึกษาจากนักเรียน ครู 
ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ชุมชน 
- เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี
มาตรฐานตามหลักสูตร 
- เพื่อดําเนินการตามขอตกลง
ท่ีเทศบาลนครตรังไดทําไว
กับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

- จัดการบริหารการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management – SBM) 
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตรัง ซึ่งเทศบาลนคร
ตรังไดทําขอตกลงไวกับกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จํานวน 1 โรงเรียน 
 
 

1,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ) 

- - -ครู ผูปกครอง นักเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ไดตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 

- สํานักการศึกษา 
 - หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(School Based 
Management – SBM) 
ของโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
(โครงการตอเนื่อง) 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการบริหารการศึกษาจาก 
นักเรียน ครู ผูปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและชุมชุน 
-เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 
มาตรฐานตามหลักสูตร 
-เพื่อดําเนินการตามขอตกลง 
ท่ีเทศบาลนครตรัง ไดทําไว 
กับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

-จัดการบริหารสถานศึกษา 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ประกอบดวย 
1.จัดกิจกรรมศูนยการเรียนรู
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูดานอาชีพ 
3. จัดหอง E-learning 

200,000 - - -ครู ผูปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

-สามารถรายงานผลการ
ดําเนินการตอกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินตาม
ขอตกลงฯได 

-สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 
-โรงเรียนเทศบาล6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(School Based 
Management – SBM) 
ของโรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(โครงการตอเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ในการบริหารการศึกษาจาก 
นักเรียน ครู ผูปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและชุมชุน 
-เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี 
มาตรฐานตามหลักสูตร 
-เพื่อดําเนินการตามขอตกลง 
ท่ีเทศบาลนครตรัง ไดทําไว 
กับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

- จัดการบริหารสถานศึกษา 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ประกอบดวย 
1. จัดทําศูนยเรียนรูสูประตู
ธรรมะ จํานวน 1 ศูนย 
2. ศูนยเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
3.จัดต้ังศูนยพัฒนาระบบงาน
บริหารการจัดการศึกษา 
จํานวน 1 ศูนย 

200,000 - - ครู ผูปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

-พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได
ตามมาตรฐานของ
หลักสูตร 

-สามารถรายงานผลการ
ดําเนินการตอกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินตาม
ขอตกลงฯได 

-สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 
-โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางศูนยการ
เรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

-  เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนของ
เทศบาลนครตรัง 

-  เปนผูนําดานสิ่งแวดลอม
ระดับนานาชาติ  โดยนําแนวคิด
ดานการอนุรักษพลังงานดาน
สิ่งแวดลอม  ตลอดจนการนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามแนว 
Ecology  สรางมูลคาเพ่ิมและ
เปนตัวอยางใหกับประชาชนใน
ภาพรวม 

กอสรางศูนยการเรียนรู  มีเนื้อท่ี
ประมาณ  48,000 ตารางเมตร 
รายละเอียด ดังนี้  คือ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน 
-  พ้ืนท่ีจอดรถยนตจักรยานยนต
ทางเดินระดับดินเดิม  ทาง
จักรยานและรถขนสงดวย
พลังงานสะอาด 
-  บริเวณพุทธมณฑล 
-  ศูนยออกกําลังกาย 
-  พ้ืนท่ีจัดแสดงสินคาจัด
กิจกรรม 

850,000,000 
(งบเทศบาล
และ/หรือ
ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

- - -  เปนตนแบบโครงการ
ระดับโลกดาน Ecological  
Approach 

-  พ้ืนท่ีสําหรับการ
พักผอน  การเรียนรูการ
ออกกําลังกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรังและนักทองเท่ียว 

-  เปนแหลงทองเท่ียวของ
ภูมิภาคเอเซียประเทศไทย
และจังหวัดตรัง 

-  สํานักการศึกษา 

-  องคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง 

-  หนวยงานอ่ืน ๆ  ท้ัง
ในประเทศและ
ตางประเทศ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  หองน้ําสาธารณะ 
-  อาคารศูนยประชุมถายทอด
เทคโนโลยี 
- ศูนยใหบริการทองเท่ียว 
-  หอชมทัศนียภาพเมืองตรัง 
-  อาคารเรียนรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
-  พ้ืนท่ีหอเกียรติยศ 
-  พ้ืนท่ีแสดงและสาธิตการ
บริหารจัดการขยะ 
-  พิพิธภัณฑ 
- วัสดุตกแตงประจําหองตางๆ 

   - เพ่ิมพ้ืนท่ีใชงานและเปน
การบริหารจัดการอยาง
ครบวงจร 

-  ลดงบประมาณคาใชจาย
ในการบริหารจัดการคา
สาธารณูปโภคและเพ่ิม
รายไดใหแกเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร    การศึกษาพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหประชาชนทุกหมู
เหลานอมเกลานอมกระหมอม
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี   
ความกตัญูกตเวที  ในวัน
สําคัญทางรัฐพิธ ี
- เพื่อเทิดทูนและดํารงไวซึ่ง
สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
  

- จัดกิจกรรม นิทรรศการอัน
เกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญเพื่อเปนการแสดงความ
จงรักภักดีและดํารงไวซึ่ง
สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย เชน 
วันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว5 ธันวามหาราช 

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนทุกหมูเหลา
ไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
- ประชาชนมีศูนยรวม
แหงจิตใจ และมีความ
รักสามัคคี  สรางความ
สมานฉันทแกคนในชาติ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานรัฐพิธี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร    การศึกษาพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม ฯลฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร    การศึกษาพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการเชิดชูบุคคลท่ี
ควรบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเชิดชูเกียรติและรําลึกถึง
คุณงามความดี  บุคคลซึ่ง
กระทําคุณประโยชนแกเมือง
ตรัง 
- เผยแพรเกียรติประวัติและ
ผลงานและผลงานของบุคคล
ท่ีควรบูชาเพื่อใหอนุชนรุน
หลังนําไปเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติ 

- จัดกิจกรรมทางศาสนา  พิธี
บวงสรวง  พิธีถวายสักการะ
และจัดกิจกรรมอื่นในวัน
สําคัญ ๆ ของผูทํา
คุณประโยชนแกเมืองตรัง 
เชน วันคลายวันอนิจกรรม
ของพระยารัษฎานุประดิษฐ
(วันท่ี 10 เมษายน  ของทุกป) 
 

200,000 200,000 200,000 - ประชาชนชาวตรังได
ระลึกถึงผูมีพระคุณและ
ไดแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวที 
-  กระตุนใหประชาชน
เกิดจิตสํานึกในการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเปน
พลเมืองดีตอสังคมและ
ประเทศชาติ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการกิจกรรมวันไหว
ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กได
มองเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญของครู 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมี
ความรักและความผูกพันกับ
ครู 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความ
กตัญูกตเวทีแดครูผูให
ความรู 
 
 
 
 

-  จัดกิจกรรมวันไหวครูใหแก
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง  ปละ 
1 ครั้ง 
  

5,000 5,000 5,000 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล-         
นครตรังไดแสดงความ
รักความผูกพัน  ความ
กตัญูกตเวทีตอครู 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรม     
วันแมแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

-  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ 
-  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยในการแสดงออก
ซึ่งความกตัญูกตเวที 
-  เพื่อใหนักเรียนไดสํานึก
บทบาทและหนาท่ีของลูกท่ีดี
ตอแม 
 
 
 
 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน  
รวมกิจกรรมวันแมแหงชาติ  
ปละ  1  ครั้ง 

80,000 90,000 100,000 - นักเรียนไดแสดงออก
ซึ่งความจงรักภกัดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
-  นักเรียนระลึกถึง
พระคุณแมสํานึกใน
หนาท่ีของตนท่ีมีตอแม
ผูใหกําเนิด 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรม 
วันพอแหงชาติโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหนักเรียนเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
-  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยในการแสดงออก
ซึ่งความกตัญูกตเวที 
-  เพื่อใหนักเรียนไดสํานึก
บทบาทและหนาท่ีของลูกท่ีดี
ตอพอ 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน    
รวมกิจกรรมวันพอแหงชาติ  
ปละ  1  ครั้ง 

80,000 80,000 80,000 -  นักเรียนไดแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย 
-  นักเรียนระลึกถึง
พระคุณพอสํานึกใน
หนาท่ีของตนท่ีมีตอพอ 
 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการจัดงานวันครูใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อใหเห็นความสําคัญ
ความเปนคร ู
-  เพื่อใหเกิดความรักความ
สามัคคี 
-  เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง
พระคุณของครู 

-  ผูบริหารพนักงานครูและ
ลูกจางปฏิบัติการสอนเขารวม
กิจกรรมงานวันครู   ปละ   
1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -  ครูมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
-  พนักงานครูเทศบาลมี
ขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานและรวมแรงรวม
ใจกันพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลใหมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมี
คานิยมและยกยองเชิดชูความ
ดี  ความซื่อสัตยสุจริตและ
ตอตานการทุจริต 
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง  ทุกคน  
รวมกิจกรรมธนาคารความดี 
-  จัดพิมพสมุดบันทึกธนาคาร
ความดี  5,000 เลม 
-  จัดนิทรรศการความรู
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

80,000 80,000 80,000 -  นักเรียนมีคานิยมท่ีดี
ไดรับการยกยองเชิดชู
คุณความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมี
ความรูเรื่องการตอตาน
การทุจริต 
-นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

-  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
- โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เผยแพรความรู  ความเขาใจ
ดานจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน 
-  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
-  เพื่อใหเด็กและเยาวชน
สามารถนําหลักธรรมคําสอน
และปฏิบัติตามหลักศาสนาได 

-  จัดเขาคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
-  จัดอบรมพุทธิศึกษาและ
อิสลามศึกษาแกเด็กและ
เยาวชนหลังเวลาเรียนหรือ
วันหยุดเสาร-อาทิตย 
-  สงเด็กและเยาวชนสอบ
ธรรมศึกษากับแมกองธรรม
สนามหลวง 
 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

1,500,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(เงินอุดหนุน) 

- เด็ก  และเยาวชนมี
ความรูความเขาใจใน
หลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
-  เด็กและเยาวชนยึดม่ัน
ในหลักธรรมคําสอน
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
-  เด็กและเยาวชน
สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  จัดประกวดมารยาทไทย
และกิจกรรมอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -  มีเด็ก  เยาวชนสมัคร
เขาบรรพชาอุปสมบท  
จํานวน  100 คน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนากีฬามวย
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
-  เพื่อเปนการอนุรักษเผยแพร
ใหศิลปะแมไมมวยไทยอยู
สืบไป 
-  เพื่อเปนพื้นฐานในการฝก
มวยไทยในระดับสูงตอไป 

-  กิจกรรมศูนยฝกมวยไทย  
จํานวน  2  แหงเขตเทศบาล 
-  จัดการแขงขันมวยไทย
ระหวางศูนย 
-  สงนักกีฬามวยไทยเขารวม
แขงขันในระดับตาง ๆ 

800,000 800,000 800,000 -  มีศูนยเรียนรูแมไม
มวยไทยในสังกัด
เทศบาลจํานวน  4  แหง 
-  เด็กและเยาวชนเขารับ
การฝกอบรม  มีความรู  
ความเขาใจ  และ
สามารถใชศิลปะแมไม
มวยไทยเพิ่มข้ึน 
-  นักกีฬามวยไทยใน
สังกัดเทศบาลไดมี
ประสบการณเพิ่มข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-104- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการประกวด 
แอโรบิคดานซเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 

-  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคดานซ 
-  เพื่อสงเสริมความสามัคคีใน
หมูคณะ 
-  เพื่อใหเด็กและประชาชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

-  จัดประกวดแอโรบิคดานซ 
จํานวน  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 -    เยาวชนและ
ประชาชนออกกําลังกาย
แบบโรบิคดานซเพิ่ม
มากข้ึน 
-  เกิดการรวมกลุมเพื่อ
การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคดานซและมี
ความรักความสามัคคีใน
หมูคณะ 
-  เยาวชน  และ
ประชาชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรมศูนย
เยาวชนเทศบาลนครตรัง 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดมีกิจกรรม
แสดงออกท่ีเหมาะสม       
ตามเพศ  ตามวัย 
-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดรูจักการเปนผูนํา
และทํางานเปนทีม 

-  จัดกิจกรรมดนตรีและ
นันทนาการในสวนสาธารณะ 
-  จัดฝกอบรมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ  หลังเลิก
เรียนระหวางปดภาคเรียนและ
วันหยุดเสาร – อาทิตย 
-  จัดกิจกรรมการแขงขัน การ
ประกวดฯลฯ  ของกลุม
สมาชิกศูนยเยาวชน 
-  สงนักกีฬาศูนยเยาวชนเขา
รวมการแขงขันในระดับตางๆ 

500,000 
(งบเทศบาล) 

140,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

140,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

500,000 
(งบเทศบาล) 

140,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

-  มีเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมดนตรีและ
นันทนาการ  ครั้งละ  
1,000  คน   
-  มีเด็กและเยาวชน  เขา
รับการฝกอบรมหลังเลิก
เรียนระหวางปดภาค
เรียนและวันหยุดเสาร-
อาทิตย  จํานวน  500 คน  
-  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก 
   และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  -  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
กิจกรรมรวมกัน 
-  เพื่อจัดกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอตัวเองและสังคม 
-  จัดกิจกรรมโดยการเขาคาย 
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูแกผูรับผิดชอบศูนย
เยาวชน 

-  นําเด็กและเยาวชนเขาคายฯ  
1  ครั้ง  จํานวน  40  คน   
-  ฝกอบรมสัมมนาเจาหนาท่ี 
ดานการกีฬานันทนาการและ
ผูรับผิดชอบศูนยเยาวชน ผูนํา
ออกกําลังกายฯลฯ 
จํานวน  1  ครั้ง 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายของเยาวชน  
ประชาชนในสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะ ฯ 

   -  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 
จํานวน  1,000  คน 
-  นักกีฬาของศูนย
เยาวชนไดเขารวมการ
แขงขันกีฬาเพิ่มข้ึน 
-  มีสมาชิกศูนยเยาวชน
เขารวมการประกวดและ
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ 
จํานวน  1,000  คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เด็กและเยาวชนท่ีเขา
รวมกิจกรรมมีโอกาสได
แสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 
-  เด็กและเยาวชน  
จํานวน  40  คน                
มีความรูความเขาใจและ
สามารถปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่นได 
-  เจาหนาท่ีศูนยเยาวชน
มีความรู  ความเขาใจ
และจัดกิจกรรมภายใน
ศูนยเยาวชนได 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดการแขงขัน”
เทศบาลนครตรังมินิฮาลฟ
มาราธอน” 

-  เพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กาย ของเยาวชนและ
ประชาชนดวยการวิ่ง 
-  เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในหมูคณะ 
-  เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
และการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง 

-  จัดแขงขันวิ่งมินิ – ฮาลฟ
มาราธอน  ครั้งท่ี  11   
-  จัดการแขงขัน  3  ประเภท  
จํานวน  31  รุน  รวมท้ังชาย
หญิง  จํานวน  1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -  มีเยาวชนและ
ประชาชนเขาแขงขันวิ่ง
ครั้งละ  1,000  คน  
-  มีเยาวชนและ
ประชาชนออกกําลังกาย
เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
 
 

- สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการแขงขันและสงทีมกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
-  เพื่อเปนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา
ของเยาวชนและประชาชน 

-  สงทีมกีฬาเทศบาลเขารวม
การแขงขันในระดับตาง ๆ 
-  จัดการแขงขันกีฬาประเภท
ตาง ๆ  เชน  กีฬาฟุตบอล กีฬา
วายน้ํา , กีฬาเทนนิส,กีฬา
วอลเลยบอล, กีฬาเปตอง,กีฬา
เทควันโด, ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -  ทีมกีฬาเทศบาลมี
ศักยภาพในการเลนกีฬา
สูงข้ึน 
-  เยาวชนและประชาชน
ไดพัฒนาคุณภาพชีวิต
และใชเวลาวางเกิด
ประโยชนตอตนเองและ
สังคม 
-  เปนการสรางนักกีฬาสู
การเปนนักกีฬาอาชีพ 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

-  สงเสริมสนับสนุนการเลน
กีฬาของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 
-  สงเสริมความรู  
ความสามารถดานกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง 
-  เพื่อเปนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกีฬา  ท่ีเหมาะสมใน
การฝกซอมและแขงขันท่ี
เหมาะสม 

-  มีนักกีฬาตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรัง  เขารวมการ
แขงขัน 
-  สงทีมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครตรัง  ไปรวม
แขงขันกับการแขงขันกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ระดับภาค  โดยมี
นักกีฬาประมาณ  180  คน  
ครูและเจาหนาท่ีประมาณ   
60  คน 
-  สงทีมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครตรังไปรวม 

3,156,000 3,156,000 3,156,000 -  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีความรู
ความสามารถดานกีฬา
ประเภทตาง ๆ 
-  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีการพัฒนาการเลน
กีฬาอยางถูกตองและมี
มาตรฐานสากล 
-  วัสดุอุปกรณกีฬามี
เพียงพอและเหมาะสม
กับความตองการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  - สงเสริมการเลนกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
-  สรางความสามัคคีในหมู
คณะครู/นักเรียน  ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
-  คัดเลือกนักกีฬาตัวแทน
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  เขารวมการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ 

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
ระดับประเทศ  โดยมีนักกีฬา
ประมาณ  120  คน  ครูและ
เจาหนาท่ีประมาณ  35  คน 
-  จัดการแขงขันในกีฬาสี
ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน  7 โรง  จํานวน 1 ครั้ง 
-  จัดการแขงขันในกีฬา
นักเรียนเทศบาลนครตรัง  มี
ครู  นักเรียนและประชาชน  
รวมกิจกรรม  จํานวน  20,000  
คน จํานวน 1 ครั้ง 

   -  นักเรียนเทศบาลนคร
ตรังมีการพัฒนาการกีฬา
ท่ีดี 
-  คณะครู  นักเรียนใน
สังกัด  มีความรัก  ความ
สามัคคีในหมูคณะ 
-  เทศบาลนครตรังมี
นักกีฬาตัวแทนนักเรียน
ท่ีมีศักยภาพเขาแขงขัน
กีฬาในระดับตาง ๆ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  นักเรียนตัวแทนนักเรียน
เทศบาลนครตรัง  เขารวมการ
แขงขันกีฬาระดับตาง ๆ  
จํานวน  200  คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการแขงขันฟุตบอล
งานประเพณีสงกรานต 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

-  เปนการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนากีฬาฟุตบอลใหมี
มาตรฐานสากล 
-  เปนการสงเสริมสนับสนุน
ใหเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

-  จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ไดแกเยาวชนในเขตเทศบาล  
จํานวน  1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 -  เปนการพัฒนาใหกีฬา
ฟุตบอลมีมาตรฐาน
สูงข้ึน 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนสนใจเลนกีฬา
ฟุตบอลมากข้ึน 
-  เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีน้ําใจ
นักกีฬารูแพ  รูชนะ 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการจัดเทศกาล
แขงขันวาวไทย 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การละเลนพื้นบานของไทย 
-  เพื่อใหนักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนไดมีโอกาสเขารวม
การดูการสาธิตทําวาวการ
แขงขันวาว 

-  จัดการสาธิตทําวาวและการ
แขงขันวาวใหกับโรงเรียน
โดยมีโรงเรียนสงทีมเขารวม
แขงขันประมาณ  30  ทีม 
-  จัดการแขงขันวาวใหกับ
เยาวชนโดยมีผูเขารวม
ประมาณ  200  คน   
-  จัดการแขงขันวาวใหกับ
ประชาชนท่ัวไป  มีผูเขารวม
ประมาณ  300  คน 

130,000 
 

130,000 130,000 -  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเขารวม
ประเพณีเลนวาวได
ทราบถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมการเลนวาว
ซึ่งเปนประเพณีพื้นบาน
มากข้ึน 
-  เด็กและเยาวชนตลอด
ถึงประชาชน  ไดมี
โอกาสเขารวมการ
แขงขันวาวเปนการ
สงเสริมการออกกําลัง
กาย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร   การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการกีฬาเปตองเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี-
นครินทราบรมราชชนนี 
 
 
 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีท่ีทรงสนับสนุน เผยแพร
กีฬาเปตองสูเยาวชน  ชุมชน
และประชาชน 
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
เลนกีฬาเปตองของเยาวชน
และประชาชนสูระดับ
มาตรฐาน 
 

-จัดการแขงขันกีฬาเปตอง
ระดับชุมชน จํานวน  1  ครั้ง 
 

50,000 50,000 50,000 -เทศบาลนครตรังได
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี 
-เยาวชน ชุมชน 
ประชาชนไดรับการ
ยกระดับการเลนกีฬา 
เปตองสูมาตรฐานสากล 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการนันทนาการ
สําหรับผูสูงอาย ุ
 
(เสนอโดยกลุมผูสูงอายุ) 

- เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุได 
ทํากิจกรรมรวมกัน 
- เพื่อสรางความสามัคคี 
ในกลุมผูสูงอายุ 
-เพื่อเชิดชูคุณงามความดีและ
เล็งเห็นความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง  โดยมี
ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม 
ครั้งละประมาณ 50  คน 
อยางนอย  12  ครั้ง/ป 

150,000 150,000 150,000 -ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม 
รวมกัน 
- สรางความรักความ
สามัคคีแกกลุมผูสูงอายุ 
- ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ
มากยิ่งข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 



 

-117- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการจัดกิจกรรมดูนก 
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อสงเสริมความรู  ดานการ
ดูนกแกเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจ 
- เพื่อรวมกันอนุรักษพันธุนก
ชนิดตาง ๆ ใหเยาวชนรุนหลัง 
-เพื่อเด็กเยาวชนใชอุปกรณ
การดูนกไดอยางถูกตอง 
-เพื่อใหเด็กเยาวชนมีโอกาส
เรียนรูจากประสบการณจริง 
ในการศึกษาดูนกชนิดตางๆ
ในทองถิ่น 

 - จัดกิจกรรมเรียนรูใหแกเด็ก
ดูนกโดยใชอุปกรณชนิด
ตางๆพรอมคูมือในการศึกษา
เพื่อเปนพื้นฐานความรูใหแก
เด็กเยาวชนไดมีโอกาสศึกษา
ถายทอดในอนาคต  โดยเปด
โอกาสใหเด็กเยาวชนออก
ศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู
ในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต  
จํานวน  1  ครั้ง โดยมีเด็ก
เยาวชนเขารวมโครงการ
ประมาณ  60  คน 

100,000 100,000 100,000 -ทําใหเด็กและเยาวชน
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เปนพ้ืนฐานในการชวยกัน
อนุรักษนกชนิดตางๆใน
ทองถ่ิน 
-ทําใหเด็กเยาวชนเกิดพลังขวัญ
กําลังใจและประสบการณใน
การชวยกันอนุรักษนกชนิด
ตางๆ ใหคูทองถ่ินสูลูกหลาน
ตอไป 
-ทําใหนกชนิดตางๆ สามารถ
อาศัยและขยายพันธุได   
โดยไมถูกรังแกจากมนุษย 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

12 โครงการห้ิวช้ัน 
กินสันทนฉันทนองพี่ 
 
(เสนอโดยกลุมสตรี
เทศบาลนครตรัง) 

-เพื่อฟนฟูการใชประโยชน
ของช้ัน  (ปนโต) 
-เพื่อใหกลุมสตรีไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 
-เพื่อรวมกันลดภาวะโลกรอน 
-เพื่อสงเสริมความรัก  ความ
สามัคคีในหมูคณะ 

-  จัดแขงขันกีฬาแชรบอล
และกิจกรรมห้ิวช้ัน  จํานวน   
4  ครั้ง  มีผูเขารวมครั้งละ 250 
คน แตละครั้งจะมีผูเขารวม
กิจกรรมจากท้ัง 27 ชุมชน 
โดยหมุนเวียนในแตละเขต 
 

16,000 16,000 16,000 -  กลุมสตรีเห็นถึง
ความสําคัญของการลด
ภาวะโลกรอน โดยใช
ปนโตในการใสอาหาร 
- กลุมสตรีไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 
- กลุมสตรีมีความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.4 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการตอเติมอัฒจันทร
ประธานสนามกีฬา 1 
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อขยายพื้นท่ีของอัฒจันทร
ใหสามารถรองรับการแขงขัน
กีฬาในระดับจังหวัด  ระดับ
ภูมิภาค  และระดับประเทศ 
-  เพื่อใหสามารถบริการผูเขา
ชมกีฬาและผูเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึงและ
คุมคา 
 
 
 
 

-  กอสรางตอเติมอัฒจันทร
ประธานสนามกีฬา 1 
ทางดานปกซายและขวา  
ขนาดกวาง 9.25 เมตร ยาว 
30.00 เมตร จํานวน 2 ดาน 
-  ติดต้ังเกาอี้นั่งชมกีฬาประจํา
อัฒจันทร 
-  อุปกรณฟตเนส 
-  ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 500 
KVA 
-  เสาไฟฟาสองสวาง จํานวน 
1 ชุด 

45,500,000 
 

- - - เพิ่มศักยภาพในการ
รองรับการแขงขันกีฬา
ระดับตางๆ 
- สามารถรองรับการ
แขงขันกีฬาและการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- สํานักการศึกษา 
 

 



 

-120- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  เทศบาลนคร
ตรัง  รุนท่ี  13/2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหความรูแกประชาชน
ซึ่งจะเปนสรรพกําลังในการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
-เพื่อประชาชนมีความรักและ
รับผิดชอบในชุมชนสามารถ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่นได
เม่ือประสบภัยตาง ๆ 

-จัดอบรม  อปพร. เพิ่มใหได 
สัดสวนอัตรารอยละ  2  ของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ  ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
-เพื่อเพิ่มสมาชิก  อปพร.  เพื่อ
เปนกําลังเสริมของเจาหนาท่ี
ปองกันฯ  ในการออกชวย 
เหลือประชาชนเม่ือเกิดเหตุ
สาธารณภัยข้ึน 
-จัดอบรม  จํานวน  50  คน   
เปนเวลา  5  วัน  ตาม
หลักสูตร 
 

250,000 250,000 250,000 -ทําใหมีกําลังสมาชิก 
อปพร. ชวยเหลือกิจการ 
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  เพื่อเปนผูรวม
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีในยามเกิด
เหตุสาธารณภัย 
-ผูรับการฝกอบรมมี
ความรู  ความเขาใจ  
สมารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองและ
ผูอื่นได 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการอบรมใหความรู
อัคคีภัยเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหนักเรียนในจังหวัดตรัง  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันภัยเบ้ืองตน  และ
ระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
-สามารถลดการเกิดความ
สูญเสียทรัพยสินไดอยาง
ทันทวงที 

-จัดฝกอบรมใหความรูการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบ้ืองตน  ใหกับนักเรียนใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
-ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา   
 
 

100,000 100,000 100,000 -นักเรียนท่ีผานการ
ฝกอบรม  สามารถมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัยเบ้ืองตน 
และสามารถนําความรู
ไปถายทอดแกบุคคล
ภายในครอบครัวและ
ผูอื่นได 
-สามารถชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่นได 
 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อใหสมาชิก อปพร. มี
โอกาสทบทวนความรูเดิม
และเรียนรูในเรื่องใหม ๆ 
เกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพล
เรือน 
-เพื่อใหมีการรวมตัวและการ
ดําเนินกิจกรรมของสมาชิก
อปพร. 
-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-จัดอบรมสมาชิก  อปพร. 
-เพื่อเปนกําลังเสริมของ
เจาหนาท่ีปองกันฯ ในการ
ออกชวยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดเหตุสาธารณภัยข้ึน 
-จัดอบรม จํานวน 50 คน เปน
เวลา 3 วันตามหลักสูตร 
 

200,000 200,000 200,000 -สมาชิก อปพร.มีความ
กระตือรือรนและขีด
ความสามารถท่ี
ชวยเหลือในการบริหาร
จัดการสาธารณภัยเพิ่ม
มากข้ึน 
-องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีเครือขาย
อาสาสมัครภาค
ประชาชนท่ีเขมแข็ง 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



 

-123- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 

 - เพื่อเสริมสรางวินัยจราจร
ใหกับนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน 
- เพื่อใหเด็กนักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชนมีสวน
รวมในการแกปญหา
การจราจร 
- เพื่อใหเด็กนักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

-จัดอบรมใหความรูแก
เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา 
จํานวน  100  คน 
 
 

100,000 100,000 100,000 - เพื่อใหเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา  
ชวยเหลือตนเองและ
สังคมในการจัดการ
จราจรบริเวณทางเขา
สถานศึกษา 
- ทําใหมีกําลังสนับสนุน
เจาหนาท่ีตํารวจจราจร
ในการปฏิบัติหนาท่ี
อํานวยการจราจร 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

5 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
เขตเมือง (อสม.) 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
   

 -เพื่อใหความรูดานสาธารณสุข 
สิ่งแวดลอมและอื่นๆ แก อสม. 
ท่ีคงปฏิบัติงานในชุมชน 
-เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน 
ประสบการณกับ อสม. 
เขตเมืองอื่นๆท้ังในจังหวัดและ 
ตางจังหวัด 
 - เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก 
อาสาสมัตรสาธารณสุขท่ี 
เสียสละปฏิบัติงานใหแก 
สวนรวมดวยความต้ังใจจริง 

 - จัดอบรมฟนฟูความรูแก อสม. 
ท่ียังคงปฏิบัติงานสาธารณสุข 
มูลฐานในชุมชน  (อสม.เกา) จํานวน
ประมาณ  160  คน  
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ โดยนําอสม.ศึกษา 
ดูงานในเขตเมืองอื่นๆ ในตางจังหวัด 
 -ประกวดอาสาสมัครฯ เขตเมือง 
(อสม.)เทศบาลนครตรังดีเดน 
ประจําป  2554  อันดับ 1,2 และ 3 
 

900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขเขต
เมือง (อสม.)  มีความรู 
ดานสาธารณสุขและดาน  
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของซึ่งสามารถ 
นําไปใชในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.)เทศบาลนครตรัง มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน 

 -กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม 
 -งานแผนงาน 
   สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการอบรมใหความรู
การใชคอมพิวเตอร
เบ้ืองตนแกผูนําชุมชน 

-เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
คอมพิวเตอร 
-ผูนําชุมชนสามารถใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา
องคกรชุมชน 

-จัดอบรมใหความรูในการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกผูนํา
ชุมชน  จํานวน 60  คน  
จํานวน  3 วัน 

50,000 50,000 50,000 -ผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
-ผูนําชุมชนสามารถนํา
ความรูจากการอบรม 
นําไปใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  ของ
ชุมชน 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   1.5   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรม/
สัมมนา/ เชิงปฏิบัติการ/
กลุมสตรีชุมชนเทศบาล
นครตรัง 

- เพื่อสรางองคกรสตรีใหเกิด
เครือขายสูการพัฒนาเขมแข็ง
และยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น 
- เพื่อเสริมสรางศักยภาพผูนํา
และสมาชิกสตรี 
- เพื่อสรางความรัก  ความ
สามัคคีในหมูคณะ 
- เพื่อใหสตรีมีกิจกรรมตางๆ
ท่ีสามารถสอดรับกับนโยบาย
ของเทศบาลและของภาครัฐ 

- จัดใหมีการฝกอบรม/
สัมมนา/ เชิงปฏิบัติการ  
เพื่อถายทอดความรูแกสตรี 
ทุกดานตามความตองการ
อยางนอยปละ 100 คน  
รวมท้ังทัศนศึกษาดูงาน 

 

600,000 600,000 600,000 - มีกลุมสตรีท่ีมีความเขมแข็ง  
27 ชุมชน มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น 
ประมาณ  2,000 คน 
- สรางเครือขายองคกรสตรีระดับ
เทศบาลจํานวน 1 คณะ 
- แกนนําสตรีและสมาชิกมีความรู
เกิดทักษะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
- สรางสานสายใยรัก  ความรัก  
สามัคคีในหมูคณะ 
- สรางสานสายใยรัก  ความรัก  
สามัคคีในหมูคณะ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.5   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการฝกอบรมผูนํา
องคกรชุมชน/
คณะกรรมการชุมชน/
กลุมตาง ๆ 

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผูนําชุมชน 
- เพื่อใหองคกรผูนําชุมชน
ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี 
ของตนเอง 
- เพื่อเสริมสรางองคกรผูนํา 
ชุมชนใหเขมแข็ง 
- เพื่อสรางวิสัยทัศนของผูนํา
องคกรชุมชนใหสามารถเปน
แกนนําในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาชุมชน 

- จัดอบรมใหความรูแก
กรรมการชุมชน ผูนําองคกร
ชุมชน  กลุมตาง ๆ  ท้ัง  27  
ชุมชน  พรอมดวยการ 
ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 
อยางนอย  1  ครั้ง   
 

500,000 500,000 500,000 - ผูนําชุมชนท้ัง  27  ชุมชน  
มีความรูความเขาใจ
บทบาทหนาท่ีมากยิ่งข้ึน 
 - ผูนําชุมชนมีความรู/ 
เกิดทักษะประสบการณ 
จากการศึกษาดูงานเพื่อมา
พัฒนาชุมชนของตนเอง
ไปสูความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
- ผูนําองคกรชุมชนมี
วิสัยทัศนท่ีกาวไกลข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แ ก น นํ า เ ค รื อ ข า ย ศู น ย
ป ฏิ บั ติ ก า ร ต อ สู เ พื่ อ
เ อ า ช น ะ ย า เ ส พ ติ ด 
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อคนหาแกนนําระดับชุมชน
เพิ่มข้ึน 100 คนจากองคกรตางๆ 
ของชุมชน 
- เพื่อจัดระบบการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ
เทศบาลนครตรังใหมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อจัดระบบการเฝาระวัง 
ยาเสพติดของเทศบาลนครตรัง
ใหคลุมพื้นท่ีทุกชุมชนและมี
ประสิทธิภาพ 

แกนนําเพิ่มข้ึนจากเดิม  
100 คน 
 
 

50,000 50,000 50,000 - มีแกนนําระดับชุมชนของ
เทศบาลนครตรังทุกชุมชน
ในอัตราสวน 1 ตอ 50 ของ
ประชากรชุมชน 
- มีระบบการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ
เทศบาลนครตรังท่ีชัดเจน
สามารถยืนยันขอมูลไดทุก
ชุมชน 
- มีครอบครัวสีขาวเกดข้ึน 10 
ครัวเรือน 

-กองสวัสดิการสังคม  
-เครือขาย ศต.ส. 
ป.ชช. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  - เพื่อจัดระบบของชุมชนให
ปลอดยาเสพติดและเปนพื้นท่ี
ครอบครัวสีขาว 
- เพื่อแบงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของแตละชุมชนใหมีขนาด
เล็กลง สามารถควบคุมได 
- เพื่อสามารถเก็บขอมูล
ครอบครัวผูปวยท่ีติดยาและ
ควบคุมเพื่อปรบัสภาพเปน
ครอบครัวสีขาวใหไดอยาง
นอย 30%  ของครอบครัว 
ผูเสพยา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   1.5  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการอุดหนุนการ
พัฒนาศักยภาพนักจัดการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูเพื่อให
ผูนําชุมชนเปนแกนหลักใน
การจัดการชุมชน 
- เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูนําชุมชนในการ
จัดการพัฒนาชุมชน 

- ฝกอบรมใหความรูในการ
จัดทําแผนชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน และจัดทําขอมูลตาง ๆ 
แกผูนําชุมชนกลุมเปาหมาย
จํานวน 10 คน 

25,000 
(เงินอุดหนุน) 

- -  -กองสวัสดิการสังคม  
-ฝายพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ  ปลอดภัยจากโรค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  (สพฐ)  และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(กรมการศาสนา) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและ
เด็กเล็กไดมีอาหารกลางวัน
รับประทานทุกวัน 
-  เพื่อใหนักเรียนและเด็กเล็ก
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
แข็งแรง 
 

1.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตรัง  ระดับอนุบาลถึง  
ป.6 
2.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนวัด
ควนวิเศษระดับอนุบาลถึง 
ป.6 
3.  จายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก,วัดควนวิเศษ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
คลองน้ําเจ็ด 

5,588,000 
(เงินอุดหนุน) 

5,588,000 
(เงินอุดหนุน) 

5,588,000 
(เงินอุดหนุน) 

-  นักเรียนในโรงเรียน
สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(สพฐ)  และเด็กเล็กใน
ศู น ย พั ฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก
( ก ร ม ก า ร ศ า ส น า ) 
มีภาวะโภชนาการท่ีดี
ร า ง ก า ย ส ม บู ร ณ
แข็งแรงทุกคน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ  ปลอดภัยจากโรค 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อใหนักเรียนมีความรูและ
รูถึงโทษของยาเสพติด 
-  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 
-  จัดอบรมการรณรงคปองกัน
ยาเสพติด 
-  เพื่อใหนักเรียนได 
ทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรู 

-  คณะครู  นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
นครตรัง  จํานวน  3,000  คน  
รวมกิจกรรมรณรงคปองกัน
ยาเสพติด 
-  นักเรียนแกนนําตอตานยา
เสพติดเขารับการอบรม 
จํานวน 100  คน 
 
 
 
 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

50,000 
(งบเทศบาล) 

28,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณ 

-  นักเรียนไมไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  นักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด 
-  นักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค   เปาหมาย                    
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
3 โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1. เพื่อสงเสริม เฝาระวังและแกไขปญหา
สุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อใหเด็กมี
พลานามัยสมบูรณแข็งแรง  
2. เพื่อใหความรูแกนักเรียนในการดูแล
สุขภาพตนเองตลอดจนกระตุนผูปกครอง
ใหเห็นความสําคัญและสนใจภาวะ
สุขภาพของบุตรหลานวัยเรียน 
3. เพื่อแกไขปญหานักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการตํ่ากวาเกณฑ 
4. เพื่อแกไขปญหานักเรียนท่ีมีความ
ผิดปกติทางสายตาแกนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

1. นักเรียนโรงเรียนในพื้นท่ี 
รับผิดชอบของศูนยบริการ 
สาธารณสุขเทศบาลไดรับบริการ
ตรวจสุขภาพรางกายเบ้ืองตน 
สายตา    การคัดกรองภาวะ
โลหิตจางและธาลัสซีเมีย ไมตํ่า
กวา 95% 
2. นักเรียนท่ีพบปญหาสุขภาพ 
ไดรับการแกไข 100 % 
3. นร.ป.1 และ ป.6ไดรับวัคซีน 
ข้ันพื้นฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
รอยละ 100 
 

200,000 
  
  
  
  
  
  
 

200,000 
  
  
  
  
  
  
  

200,000 
  
  
  
  
  

1. นักเรียนไดรับการบริการ
อนามัยโรงเรียนครบทุก
กิจกรรม 
2. นักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพ
ไดรับการรักษาแกไขสงผลให
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มี
ความพรอมในการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาไดตาม
วัย 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 - งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค   เปาหมาย                    
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ                   

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพ
ในชุมชน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.เพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัย
เบ้ืองตนแกประชาชนในชุม 
2.เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใน 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
3.เพื่อใหเกิดการรวมกลุมและ
รวมกันสรางชมรมสรางสุขภาพ
โดยชุมชน 
4.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก 
ชมรม อสม.เทศบาลนครตรัง 

 1.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ยา และ
เวชภัณฑใหแก ศสมช. ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
 2.จัดกิจกรรมตางๆเพื่อสราง
ความเขมแข็งของชมรมอสม. 
เชน 
  - จัดกิจกรรมวันอสม.แหงชาติ
รวมกับจังหวัด 
- จัดกิจกรรมวันรวมพล

เครือขายอําเภอเมือง 
3. พัฒนาเสริมสราง อสม.ใหมี

องคความรูดานสาธารณสุขทัน
ตอเหตุการณปจจุบัน จํานวน 1
ครั้ง 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 
 
 

 1. อสม. สามารถ
ใหบริการสาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานใน ศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ของตนเองได 
 2. อสม.มีศักยภาพในการ 
พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน 
3. ชมรม อสม.เทศบาล
นครตรังมีความเขมแข็ง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม   
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย / ตัวช้ีวัด 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรค 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
สามารถดูแลตนเองได 
- เพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนในผูปวย
โรคเบาหวาน 
- เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานคัดกรองและ
คนหาผูปวยโรคไมติดตอ 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ควบคุมโรคติดตอท่ัวไป 
 
 
 

1. จัดอบรมใหความรูแกผูปวยและกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงในรูปแบบ DAY  CAMP 
2. จัดกิจกรรมคลินิกเทาในผูปวย
โรคเบาหวานอยางตอเนื่องในชุมชน 
3. สงเสริมการจัดบริการสุขภาพใน
พื้นท่ีเขตเทศบาล 
4. จัดอบรมทีมเฝาระวังสอบสวนโรค
เรงดวน (SRRT)  
ตัวช้ีวัด 
- รอยละ 80 ของผูปวยท่ีเขารวม
กิจกรรมไมเกิดโรคแทรกซอนท่ีเทา 
- ทีม SRRT ผานการอบรม 80% 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

- ผูปวยสามารถดูแล
ตนเองได อยางมี
คุณภาพไมเกิดและ
สามารถดํารงชีวิตได
อยางปกติสุขไมเกิด
ภาวะแทรกซอน 
- มีทีมเฝาระวัง
สอบสวนโรคเรงดวน 
(SRRT) ท่ีมีศักยภาพ
สามารถยับยั้งไมให
เกิดการแพรระบาด
ของโรคติดตอในวง
กวาง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ   
สาธารณสุข 1 ,2,3  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดการ
แปรงฟนท่ีถูกวิธีและ
ตอบปญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อเปนการกระตุนให 
เยาวชนอายุตํ่ากวา 15 ป  หัน
มาสนใจการแปรงฟนอยาง
ถูกวิธีมากข้ึนและเพื่อให
ผูปกครองเห็นความสําคัญ
ของสุขภาพตนเองและบุตร
หลาน 
 

- เยาวชนอายุตํ่ากวา 15 ปประมาณ 800  
คน  มีความรูดานการแปรงฟนท่ีถูกวิธี
และดานสุขภาพ 
 
ตัวช้ีวัด  
-  รอยละ 70 ของกลุมเยาวชนอายุตํ่ากวา  
15 ป  ท่ีสุมสํารวจดวยแบบสอบถามมี
ความรูเรื่องการแปรงฟนอยางถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

- เยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมสามารถนํา
ความรูไปดูแกไขปญหา
ทางดานสุขภาพอนามัย
ของตนเอง  และ
ครอบครัว 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพ 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ดูแลรักษาสุขภาพในชอง
ปากของตนเองและแนะนํา
ใหนักเรียนรูจักปองกันการ
ลุกลามของโรคฟนผุและ
เหงือกอักเสบ 
- เพื่อเสริมสรางฟนเด็ก
อนุบาลใหแข็งแรงและ 
ปองกันฟนผุ 
- เพื่อปองกันฟนผุโดยการทา
ฟลูออไรดวานิช 

-  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6  
โรงเรียนในเขตเทศบาลท่ีรับผิดชอบ  
จํานวน  11 โรง  ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก  ปการศึกษาละ 1ครั้ง 
-  นักเรียนช้ันอนุบาล  1  ในโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบ  จํานวน  11  โรง และเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 6 ศูนย ไดรับการทาฟลูออไรด  
วานิช  ปการศึกษาละ  2  ครั้ง 
- นักเรียนต้ังแตระดับอนุบาล ถึง 
ประถมศึกษาไดรับแปรงสีฟนคนละ  1 
อัน  ทุกคน 
 

70,000  
 

70,000  
 

70,000  
 

- นักเรียนสามารถปองกัน
การลุกลามของโรคฟนผุ
และเหงือกอักเสบไดอยาง
ทันทวงที และสามารถ
ดูแลรักษาชองปากของ
ตนเองไดอยางถูกตอง 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เพื่อเปนการกระตุนให 
ผูปกครองหันมาสนใจการ 
ดูแลรักษาฟนน้ํานมของบุตร
หลานต้ังแตวัยเด็ก 
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักการ
แปรงฟน 
 

- ผูปกครองเด็กแรกเกิด – 4  ป  ท่ีมารับ
บริการฉีดวัคซีนท่ีศูนยบริการ-
สาธารณสุข 1 , 2 และ 3  ไดรับการ
แนะนําการดูแลฟนเด็ก 
- เด็กอายุ 9 เดือน – 4 ป ไดรับการตรวจ 
สุขภาพชองปาก,ไดทาฟลูออไรด 
วานิช และไดรับแปรงสีฟน 
 

 
 
 
 
 
 

   - ผูปกครองมีความรูเรื่อง
การดูแลฟนเด็กและเด็ก
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปากและทาฟลูออไรด
วานิช ทําใหสุขภาพเหงือก
และฟนแข็งแรงข้ึน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
     2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค -เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวช้ีวัด  
-  นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก  85  %    
-  นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนช้ันอนุบาล  1   ในโรงเรียน ไดการ
ทาฟลูออไรดวานิช  80 %   
- ผูปกครองรอยละ 80 มีความรูวาตอง 
แปรงฟนใหเด็กอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
- ผูปกครองรอยละ 50  สามารถดูแล 
สุขภาพชองปากใหเด็กไดอยางถูกตอง 
 
 
 

    - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการควบคุมแมลง
และพาหะนําโรค 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเฝาระวัง  ควบคุม  
ปองกันและลดอัตราการปวย/
ตาย  จากโรคติดตอท่ีเกิดจาก
แมลงและพาหะนําโรค 
- เพื่อทําลายแหลงท่ีอยูอาศัย
แหลงเพาะพันธและลด
ปริมาณสัตวและพาหะนําโรค 

1.  พนหมอกควันกําจัดยุงและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลาย   
- ในชุมชน  27  ชุมชน 
- ตลาดสด 5  แหง 
- โรงเรียนท้ังในสังกัดและนอก
สังกัดเทศบาล  24 แหง 
- สวนสาธารณะ 5 แหง 
- ศาสนสถาน 11 แหง 
2.  กําจัดหนูในตลาดสด 2 แหง
(ตลาดสดทากลาง,ตลาดสด
เทศบาล) 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ลดอัตราการปวย/ตาย
จากโรคติดตอท่ีเกิดจาก
แมลงและพาหะนําโรค 
- ลดอัตราการเพิ่มของ
แมลงและพาหะนําโรค 
- แหลงเพาะพันธุของ
แมลงและพาหะนําโรค
ลดนอยลง 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. แจกยาเบ่ือหนูแกประชาชนใน
เขตเทศบาลท้ัง 27 ชุมชน 
4. กําจัดแมลงวันโดยการวาง
เหยื่อลอบริเวณท่ีสาธารณะ เชน  
- ตลาดสด 5 แหง 
- โรงเรียนท้ังในสังกัดและนอก
สังกัดเทศบาล 24 แหง 
- สวนสาธารณะ 5 แหง 
- ศาสนสถาน 11 แหง 
5. ฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงสาบ
ในทอระบายน้ําสาธารณะทุกก
สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และควบคุมประชากร
สุนัขและแมว 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 
 

-เพื่อปองกันมิใหเกิดโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและสัตวเลี้ยง 
-เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิต
ดวยโรคพิษสุนัขบา 
-เพื่อกระตุนใหประชาชนและ 
ผูเลี้ยงสัตวไดตระหนักถึง
ความสําคัญของโรคพิษสุนัขบา  
และเฝาระวังโรคติดตอจากสัตว
ไปสูคนซึ่งเปนอันตรายรายแรง 

-ฉีดวัคซีน สุนัขและสัตวเลี้ยง  
จํานวน  1,500  ตัว 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

-สุนัขจะไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาครอบคลุม 
-สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาท่ี
จะติดตอมาสูคน 
-ทําใหประชาชนมีความรู  
ความเขาใจถึงความสําคัญ
ของโรคพิษสุนัขบา 
 
 
 
 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานสัตวแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบรูณปลอดภัยจากโรค 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว  
ไมใหเพิ่มจํานวน  ซึ่งเปนภาระ
ตอผูเลี้ยงสัตวในเขตเทศบาล 
-เพื่อลดการเสี่ยงตอจํานวนสุนัข  
และแมวท่ีมีจํานวนมาก 
อันกอใหเกิดโรคพิษสุนัขบา 

-ฉีดยาคุมกําเนิด      จํานวน   
250  ตัว  ตอน  และทําหมัน 
สุนัขและแมว    จํานวน   60  ตัว 

   -ลดจํานวนประชากรสุนัข
และแมวท่ีไมมีคุณภาพลง  
ซึ่งมีผลใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีข้ึน 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานสัตวแพทย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2554 – 2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
     2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบรูณปลอดภัยจากโรค 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค   เปาหมาย                    
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
10 โครงการหวงใยมารดา

พัฒนาทารก 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 
  
  

1. เพื่อใหความรูในการปฏิบัติตนหลัง
คลอดและการดูแลทารกแรกเกิด 
2.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ 
มารดาและทารกหลังคลอดตาม 
แบบบันทึกการดูแลหลังคลอด 
(แบบ 4 , แบบ 5) 
3. เพื่อสงเสริมใหมารดาเลี้ยงทารก 
ดวยนมมารดาจนอายุ 6 เดือน 
  

  1. มารดาหลังคลอดภายใน 6 
สัปดาหแรก  และทารกแรกเกิด 
ท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลนคร
ตรัง ไดรับการเยี่ยม 100 % 
 2. จัดซื้อวัสดุท่ีจําเปนใช
สําหรับเด็กออน (ชุดเยี่ยมหลัง
คลอด) เชน สบู แปง ผาเช็ดตัว 
ฯลฯ จํานวน 400 ชุด 
 3. จัดหาสื่อตางๆเพื่อสงเสริม/
พัฒนาการเด็กตามวัย 

80,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

 1. มารดาหลังคลอดสามารถ
ดูแลตนเองไดอยางถูกตองและ
เลี้ยงดูทารกแรกเกิดใหมี
พัฒนาการตามวัยไดอยาง
เหมาะสม 
2.มารดา-ทารกไดรับการตรวจ
ติดตามภาวะสุขภาพหลังคลอด
ทุกราย 
  

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
 - งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
     2.1 แนวทางการพัฒนา  ปองกัน  รักษา  ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 
   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอาย ุ
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมดาน
สุขภาพใหแกผูสูงอาย ุ
- เพื่อพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของ
ผูสูงอาย ุอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมดานสุขภาพใหผูสูงอายุมี
กิจกรรมตอเนื่องทุกเดือน จํานวน 27 
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
 
ตัวช้ีวัด 
- รอยละ 90 ของผูสูงอายุมีความสุข 
   ตามเกณฑช้ีวัดความสุขของกรม  
   อนามัย 

400,000   
 

400,000   
 

400,000   
 

-  ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและมี
ความสุขมากกวา
เกณฑมาตรฐาน
ประชาชนท่ัวไป
เนื่องจากไดเขารวม
กิจกรรมตอเนื่องท่ีจัด
ให 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ   
สาธารณสุข 1 ,2,3  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
   2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ         หนวยงาน        

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการอบรมการ 
สุขาภิบาล 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- เพื่อใหสถานท่ีประกอบการดาน
อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะได
มาตรฐานกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 
- เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาด
สด  ใหไดมาตรฐานกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- เพื่อคุมครองผูบริโภคไดเลือก
ซื้ออาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 

1. อบรมใหความรูการสุขาภิบาลอาหารแก
กลุมเปาหมาย ประมาณ 200 คน ประกอบดวย 
    - ผูประกอบการรานอาหารและผูสัมผัส
อาหาร 
    - ผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล,ตลาด
สดทากลาง. ตลาดสดกองทุนฯ ตลาดบานโพธิ ์
    - ผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. จัดทัศนศึกษาดูงานรานอาหาร แผงลอยและ
ตลาดสด ตางจังหวัด 

200,000 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

200,000 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 - ผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงานพัฒนาสถานท่ี
ประกอบการดานอาหาร
ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
 - สถานท่ีประกอบการ
ดานอาหารและ ตลาดสด
ท่ีต้ังในเขตเทศบาลนคร
ตรังสะอาดไดมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
 - ประชาชนไดเลือกซื้อ
อาหารสะอาดปลอดภัย 

 -กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
 -งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) 

เทศบาลนครตรัง 
2. ยุทธศาสตร    การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

โครงการอุดหนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
มูลฐานในเขตเทศบาล
นครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลและการบริการในเบ้ืองตน 
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดปจจัยสิ่งแวดลอมท่ี
เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรม 

- อสม.จัดทําแผนงานพัฒนาสุขภาพและวิธีการ
ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาสุขภาพภายใต 3 
กลุมกิจกรรมดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพฯ  
การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานฯลฯ 
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ เชน 
การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงคฯลฯ  
3. การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เชน การ
จัดบริการ,การปฏิบัติงาน,การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ฯลฯ  
(จํานวน 27 ชุมชนๆละ 10,000บาท) 

270,000 
งบเงิน 

อุดหนุน 
  
  
  
  
  
  
 

  
  

270,000 
งบเงิน 

อุดหนุน 
  
  
  
  
  
  

270,000 
งบเงิน 

อุดหนุน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัย 
ท่ีสมบูรณ แข็งแรง 
- ประชาชนมีทักษะในการ 
ดูแลสุขภาพตนเอง 
  
  
  
  
  
  
  

- กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 1,2,3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร    การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการมหกรรมอาหารดี  
ศรีตรังบาน  (ครั้งท่ี 10) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงการ
บริโภคและเลือกซื้อ
อาหารท่ีปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ 
- เพื่อ
ประชาสัมพันธของ
ดีเมืองตรังเกี่ยวกับ
อาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 
 

- จัดกิจกรรมมหกรรมอาหารดี  ศรีตรังบาน  
รวมกับชมรมผูประกอบการรานอาหารและ
สวนราชการตางๆ  จํานวน 1  ครั้ง  ( 5 วัน)  
เชน 
- อบรมผูประกอบการรานอาหารและ ตรวจ
เฝาระวังทางสุขาภิบาลอาหาร 
- ตรวจสุขภาพผูจําหนายอาหารและผูสัมผัส
อาหาร 
- ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

300,000  300,000 300,000 - ประชาชนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการ
บริโภคและเลือกซื้อ
อาหารท่ีปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ 
- อาหารซึ่งเปนของดี
เมืองตรังเปนท่ีรูจัก
แพรหลายและประชาชน
ไดบริโภคอาหารท่ี
สะอาดและปลอดภัย 

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

2. ยุทธศาสตร    การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
    2.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน          

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการติดต้ังมาตรวัด
น้ําประปาในอาคารตลาด
สดเทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหผูประกอบการมีน้ําสะอาด
ใช สําหรับทําความสะอาดแผง
สินคาและมีความสะดวกในการทํา
ความสะอาดแผงของตนเอง 

-  ติดต้ังมาตรวัดน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว และวางระบบ
ทอภายนอกประจําแผงลอยในตลาดสด 
จํานวน 19   เครื่อง  

206,000 - - - แผงลอยในตลาด
สดมีความสะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาล 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง  บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสรางจิตสํานึกดาน 
สิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  
  
  
  
  
  
  
  

 - เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง 
ความสําคัญของทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
  

 - จัดอบรมใหความรูสรางจิตสํานึก 
ดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  แกเยาวชน 
และประชาชน  จํานวน  200 คน 
 - จัดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอมและ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  1 ครั้ง 
 - พัฒนาดานสิ่งแวดลอมในวันสิ่ง- 
แวดลอมโลกและวันสิ่งแวดลอมไทย 
- จัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อ 
เผยแพรความรูและประชาสัมพันธ 
- จัดทัศนศึกษาดูงานแกประชาชน 
จํานวน 50 คน 

300,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

300,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

300,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - เยาวชนและประชาชน   
มีความรูความเขาใจใน 
ดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
และเผยแพรขอมูลสู 
ครอบครัวและชุมชน 
 - เยาวชนและประชาชน   
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
 - มลพิษดานตาง ๆ ของ 
สิ่งแวดลอมลดลง 

 -กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม 
 -งานทรัพยากร 
   ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง  บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา 
 
 (เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  
  
  
  

 - เพื่อสรางความรูความเขาใจ 
แกประชาชนและเยาวชน 
เกี่ยวกับภาวะโลกรอนผลกระทบ 
และแนวทางการบรรเทาภาวะ 
โลกรอนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
 - เพื่อสรางความตระหนักถึง 
ปญหาโลกรอนแกประชาชนและ 
เยาวชน  นําไปสูการรวมปองกัน 
และบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน 
  

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงคการลดการเกิดภาวะโลกรอน  
รวมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
ตรัง อยางนอย 1 โรงเรียน                    
- รณรงคใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  ในกลุมแมคาตลาดตางๆ
ในเขตเทศบาลนครตรัง 

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 - ประชาชนและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจแกเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอนผลกระทบ  
และแนวทางการบรรเทา
ภาวะโลกรอนท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 
 - ประชาชนและเยาวชน  มี
ความตระหนักถึงปญหาโลก
รอนมากข้ึนนําไปสูการรวม
ปองกันและบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน 

 -กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม 
 -งานทรัพยากร 
   ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง  บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน         

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

    -เพื่อนําขยะอินทรียซึ่งเปนวัสดุ 
วัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนปุย 
ใชปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก  
และนําน้ําหมักจากขยะอินทรีย 
บําบัดน้ําเสีย / ลดกลิ่นเหม็น 
ในทอระบายน้ํา 
 -เพื่อนําสิ่งปฏิกูลกลับมาใช 
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- ผลิตปุยหมักอินทรีย  6,500  กก./ป 
- ผลิตน้ําหมักชีวภาพ   20,000 ลิตร/ป 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - สามารถลดปริมาณขยะ 
จากแหลงกําเนิด 
 -ลดปญหากลิ่นเหม็น / 
 น้ําเสียในทอระบายน้ํา 
สาธารณะ สถานท่ีกําจัดขยะ 
 -สามารถใชประโยชนจาก 
สิ่งปฏิกูลท่ีอยางมีประสิทธิ 
ภาพและครบวงจร 
 - เปนแหลงเรียนรูการทํา 
ปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
แก ประชาชนท่ัวไป/
หนวยงานท่ีสนใจ 

 -กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดลอม 
 -งานทรัพยากร 
   ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง  บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน          

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการจัดนิทรรศการและผลิต
สื่อเผยแพรดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
  
  
  
  
  
  
  
  

 - เพื่อจัดนิทรรศการประ
สัมพันธผลงานดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 - เพื่อเผยแพรความรู / 
ประชาสัมพันธดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแก
กลุมประชาชน , บุคลากร ,  
องคกรชุมชน , อสม. 
และหนวยงานอื่นๆ 
 
  
  
  

- จัดนิทรรศการประสัมพันธผลงาน
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
อยางนอย  1  ครั้ง เชน นิทรรศการปด
ทองหลังพระ รวมกับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
 - จัดทําสื่อความรู ประชาสัมพันธ  
เกี่ยวกับดานสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดลอมรูปแบบตาง ๆ เชน   
จัดทําบอรดนิทรรศการ  แผนพับ  
คูมือโปสเตอร  ปายผา  รายงาน
ประจําป ฯลฯ  จํานวน  2  เรื่องตอป 
   

80,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

80,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

80,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - ประชาชนในเขตเทศบาล , 
 บุคลากร, องคกรชุมชน,  
 อสม.ฯลฯ ไดรับความรูดาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สามารถนําไปประยุกตใชกับ 
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชน
ได 
  
  
  
  

 -กองสาธารณสุข 
   และสิงแวดลอม 
 -งานแผนงาน 
   สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาระวัง  บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน          

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการหนาบานสะอาด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  
   
  
  

- เพื่อใหบานเมืองมีความ
สะอาดเรียบรอย 
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกันรักษาความ
สะอาดบริเวณทางเทาและ
บริเวณหนาบานของตนเอง 
- เพื่อสนับสนุนใหเทศบาล
นครตรังเปนเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน 
 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธหรือของท่ี
ระลึก เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
และจูงใจสมาชิกชุมชน 27 ชุมชน, 
กลุมสตรีและกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข   (อสม.) แกนนําชุมชน
ตางๆ ของเทศบาลนครตรัง รวม
กิจกรรมเพื่อดูแลรักษาความสะอาด 
บริเวณหนาบานและถนน 
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ สําหรับการ
ดําเนินโครงการ เชน ถุงขยะ ถังขยะ 

500,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

500,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

500,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ทําใหบานเมืองมีความ
สะอาดเรียบรอย 
- สมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึก
รวมกันและมีสวนรวมในการ
รักษาความสะอาด 
- ทางเทาและถนนทุกสายมี
ความสะอาดปลอดขยะ
ตลอดเวลา 
- เทศบาลนครตรังเปนเมือง
นาอยูอยางยั่งยืน 
 

 -กองสาธารณสุข 
   และสิงแวดลอม 
 -งานรักษาความ
สะอาด  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

3. ยุทธศาสตร   การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1  แนวทางการพัฒนา   สรางจิตสํานึก  เฝาตระหนัก  บําบัด  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการคายเยาวชนรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 -เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชนมี
สวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
-เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีแกเด็กและ
เยาวชนดานอนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 
-เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาส
เรียนรูจริงจากประสบการณในการ
สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยตรง 

-จัดเขาคายเด็กเยาวชนดาน
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 1 คร้ังผูเขารวมโครงการ
ประมาณ 60 คน 
-เด็กเยาวชนในชุมชนและเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษาเขารวม
กิจกรรมคายเยาวชนรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
-จัดใหความรูท้ังดานทฤษฎีและ
เรียนรูจากสิ่งแวดลอมโดยตรง
เพ่ือใหเด็กเยาวชนไดทักษะและ
ประสบการณจริง                

80,000 80,000 80,000  -ทําใหเด็กเยาวชนมี
ความรูความเขาใจใน
การอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-ทําใหเยาวชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
-ทําใหเด็กเยาวชนเกิด
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในคลองและ 
หนองน้ําสาธารณะภายใน 
เขตเทศบาล 
- เพื่อสํารวจทิศทางน้ําไหล
ของแหลงน้ําสาธารณะ 
- เพื่อกําจัดวัชพืชในคลองและ
หนองน้ําสาธารณะ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองหวยยางคลองน้ําเจ็ด  
หนองน้ําหลังหางสิริบรรณ
หนองพลอง  และหนองแฟบ 
ฯลฯ  เดือนละ 1 ครั้ง 
- ขุดลอกคลองหวยยาง คลอง
น้ําเจ็ดตลอดสาย  และขุดลอก
หนองน้ําสาธารณะ จํานวน 
10 หนอง  จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 

- 1,000,000 
 

- - เปนการเฝาระวังแหลง
น้ําสาธารณะเพื่อให
สามารถเขาปรับปรุง
แกไขไดทันการเม่ือเกิด
วิกฤติ 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการปรับภูมิทัศนท่ี
สาธารณประโยชน 
บริเวณถนนเพลินพิทักษ
ใกลศาลเจาทามกงเยีย่ 

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีออกกําลังกาย
และพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
- เพื่อดูแลบํารุงรักษาท่ี
สาธารณประโยชน 
- เพื่อการดูแลรักษาและ
ปองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

ปรับปรุงท่ีสาธารณประโยชน 
บริเวณถนนเพลินพิทักษ  เปน
ลานกีฬาเอนกประสงค  พื้นท่ี
ประมาณ  1,200 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 11,500,000 
 

- - เพิ่มพื้นท่ีสําหรับการ
ออกกําลังกายและ
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน 
- ปองการการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางระบบ 
ระบายน้ําและรวบรวม   
น้ําเสีย ลุมน้ําคลองน้ําเจ็ด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 
 

- เพื่อระบายน้ําและรวบรวม
น้ําเสียจากแหลงน้ําลุมน้ํา
คลองน้ําเจ็ดเขาสูระบบบําบัด 
น้ําเสียของเทศบาล 
  

- กอสรางรางรับน้ําเสีย  ลึก 
0.60 เมตร กวางประมาณ 
1.20 เมตร  ยาวประมาณ 
5,000 เมตร  พรอมจุดดักน้ํา
เสียและจุดบรรจบ 
- วางทอHDPE ขนาด 0.40 ม. 
ยาวประมาณ 1,500 เมตร 
พรอมบอพักและบอดักน้ําเสีย 
 - กอสรางสถานีสูบน้ํา  
จํานวน 1 แหง 
 - ทําทางเดินเลียบคลอง และ
เพิ่มพื้นท่ีตามแยกของสะพาน
ท่ีคลองผาน  

- 143,750,000 
งบขอรับการ 

สนับสนุน 

- - ทําใหน้ําในคลอง      
น้ําเจ็ดมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  
ไมเนาเสีย 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางพนังกัน
ดินสําเร็จรูป พรอมลาน 
จอดรถและหองน้ํา 
หองสวม บริเวณ
สาธารณะสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 

- เพื่อปองกันดินพังทลาย   
- เพื่ออํานวยความสะดวก   
แกประชาชนผูมาพักผอน
หยอนใจในสวนสาธารณะ 

- กอสรางพนังกันดิน
สําเร็จรูปความยาวประมาณ 
395.00 เมตร 
 - กอสรางลานจอดรถ  
อิฐบล็อกตัวหนอน ความ
กวางประมาณ 9.00 เมตร   
ความยาวประมาณ 395.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีประมาณ 
3,555.00 ตารางเมตร 
 - กอสรางหองน้ําหองสวม  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 
6.00 เมตร  จํานวน  1 หลัง 
 

- 16,675,000 
 

- - สามารถปองกันดิน 
พังทลาย 
- อํานวยความสะดวก 
แกประชาชนผูมา
พักผอนหยอนใจใน
สวนสาธารณะ 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางพนัง  
ค.ส.ล.เลียบคลองหวยยาง 
บริเวณถนนอุดมลาภ  
ซอย 3 ไปทางทิศ
ตะวันตก 
 

- เพื่อปองกันการพังทลาย 
ของดินสองฝงคลอง 
- เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 

- กอสรางพนัง ค.ส.ล.  
ฐานกวาง 1.50 เมตร  สูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร  ยาวประมาณ 
80.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,700,000 
 

- สามารถปองกันการ 
พังทลายของดินสองฝง
คลอง 
 - แกไขปญหาน้ําทวม 
ในฤดูน้ําหลาก 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางระบบ
สงน้ําจากสถานีสูบน้ํา
โรงงานปรับปรุง  
คุณภาพน้ําถึงแหลงเก็บ
น้ําสาธารณะ 
  
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

- เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําดีใน
แหลงเก็บน้ําสาธารณะตางๆ 
- เพื่อใชในการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
  

- วางทอHDPE ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว  ความ
ยาวประมาณ 8,000 เมตร 
 - กอสรางหอถังสูงเก็บน้ํา 
ขนาด 300 ลูกบาศกเมตร  
จํานวน 2 จุด 
  
  
 
 
 
 
 

- 138,000,000  
งบขอรับการ

สนับสนุน 
  

  
  

- - น้ําในคลองหวยยางมี 
คุณภาพดีข้ึน 
 - มีแหลงน้ําใชในการ 
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเพิ่มข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง 
หนองน้ําสาธารณะขาง
บานพักปลัดจังหวัด 
  
  
  

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
หนองน้ําสาธารณะใหมีความ
สวยงาม 
 - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีพักผอนและ
ลานกิจกรรมสําหรับคนเมือง 

กอสรางทางเทา  ลานจอดรถ   
ลานพักผอน  ตกแตงจัดสวน  
และติดต้ังระบบไฟฟา 
แสงสวางในพื้นท่ีประมาณ  
1,000 ตารางเมตร  พรอม
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
  
  
 
 
 
 
 

- 15,000,000 
 

- - มีพื้นท่ีสําหรับการออก 
กําลังกายและพักผอน 
หยอนใจของประชาชน 
เพิ่มข้ึน 
 - ปองการการบุกรุกท่ี 
สาธารณประโยชน 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.1 แนวทางการพัฒนา  สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางทอรับ
น้ําเสีย ถนนวังตอ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  
  
  

- เพื่อใหการระบายน้ําเสียจาก
อาคารบานเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
 

- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 
เมตร ยาวประมาณ 105.00 
เมตร พรอมบอพัก  จํานวน  
ไมนอยกวา 8 บอ และ
กอสรางทางเทา ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 95.00 เมตร 
 
 
  
 
 
 

795,000 
 

- - - การระบายน้ําเสียจาก 
อาคารบานเรือนมีความ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  

 



 
-164- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
(ตามแผนปฏิบัติการ 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนภายใตแผนแมบท
การพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนในจังหวัดตรังตาม
โครงการความรวมมือไทย-
สวีเดนฯ 

- จัดประชุมเพื่อติดตาม
ความกาวหนาและรับฟงทิศ
ทางการพัฒนาการทองเท่ียว
จากผูมีสวนเกี่ยวของดานการ
ทองเท่ียวในจังหวัดตรัง 
จํานวน 1 ครั้งๆละ  100  คน 

 

50,000 50,000 50,000 - การทองเท่ียวภายใน
จังหวัดตรังมีการพัฒนา
อยางมีทิศทางและมี
ความยั่งยืนภายใตแผน
แมบทเพื่อการ
พัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการประชาสัมพันธ
และสงเสริมสนับสนุน
การทองเท่ียว 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในดานประชาสัมพันธและ
สงเสริมสนับสนุนการ
ทองเท่ียวของจังหวัดตรังท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

1.จัดกิจกรรมสงเสริมดานการ
ทองเท่ียวโดยจัดอบรมเชิง
วิชาการและปฏิบัติการเพื่อ
ประชาสัมพันธดานการ
ทองเท่ียวแกเด็กและเยาวชน  
มัคคุเทศกนอย  อายุ 10 – 15 
ป   จํานวน 1 รุน  200 คน  
ระยะเวลา 5 วัน  

2. จัดกิจกรรมการประกวด
คัดเลือกยุวทูตตรัง อายุ  10-15  

1,850,000 1,850,000 1,850,000 - มีบุคลากรเพื่อทํา
หนาท่ีแนะนําและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวในจังหวัดตรัง
เพิ่มข้ึน 

- เปนการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวและวัฒนธรรม
ใหเปนท่ีรูจักใน
ตางประเทศทําใหมี  

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   ป  จํานวน 1 รุน  20 คน     เดินทางไป
เผยแพรการทองเท่ียวแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในตางประเทศ 

3. จัดการแขงขันรถบังคับวิทยุระดับ
สากล  จํานวน 1 ครั้ง  ผูเขารวมแขงขัน 
100 คน และผูติดตาม  จํานวน  100 คน 

4. จัดทําสื่อแผนท่ี,แผนพับ,โปสเตอร,
ใบปลิว,คัตเอาท,วิดิทัศน,หนังสือและ
เอกสารเผยแพรการทองเท่ียว 

   นักทองเท่ียวเดินทางมา
ทองเท่ียวในจังหวัดตรัง
เพิ่มข้ึน 

 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

- เพื่อสงเสริมใหมีการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพื้นท่ี
จังหวัดตรังอยางยืน 

 

- อุดหนุนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวงาน
วิวาหใตสมุทร โดยการ
ประชาสัมพันธจัดขบวนแห
และเผยแพรพิธีแตงงานท่ี
งดงามแบบไทย   พิธีรด
น้ําสังขใหนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศท่ี
สนใจไดเขารวมกิจกรรม 
“วิวาหใตสมุทร” 

50,000 50,000 50,000 1. ทําใหการทองเท่ียว
จังหวัดตรังเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลายใน
ประเทศและตางประเทศ 
2. ทําใหงานวิวาหใต
สมุทรของจังหวัดตรัง
เปนการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ียั่งยืน 
3. ทําใหการกระจาย
รายไดไปสูชาวตรัง 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการรวมพล
มัคคุเทศกนอย
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เนื่องใน
วโรกาส 84 พรรษา 

- เพื่อใหเยาวชนท่ีผานการ
อบรมมัคคุเทศกนอยทุกรุน  
จํานวน  1,000 คน เขารวม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา  อยู
หัวฯ  เนื่องในวโรกาส 84 
พรรษา 

- เชิญมัคคุเทศกนอยทุกรุน 
จํานวน  1,000  คน เขารวม
การเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ดวยการรวมจุดเทียนชัยถวาย
พระพร และเดินธูป-เดินเทียน
ในงานเทศกาลถือศีลกินผัก
ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจา       
อยูหัวฯ 

40,000.- - - - มัคคุเทศกนอย  จํานวน  
1,000 คน รวม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร   การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานมหกรรม
กลวยไมและพรรณไม
สวยงาม 
 
(เสนอโดย 
นายธนิต  จันทรแจมใส
สมาชิกสภาเทศบาล 
นครตรัง) 

-เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการ
เพาะเลี้ยงกลวยไมพันธุ
พื้นเมืองใหมากยิ่งข้ึน 
-เพื่อเปนการอนุรักษกลวยไม
พันธุพื้นเมืองของจังหวัดตรัง
ไมใหสูญพันธุ 
-เพื่อใหประชาชนท่ัวไปไดมี
โอกาสเขาชมงานประกวด
และการโชวพันธุกลวยไมจาก
ท่ัวประเทศและรับรูวิธีการ
เพาะเลี้ยงพันธุไมอยางถูกตอง 
-เพื่อเปนการสงเสริมการ 
ทองเท่ียวของจังหวัดตรัง 

-จัดใหมีการประกวดกลวยไม
จํานวน 1 ครั้ง 
-จัดใหมีการสาธิตใหความรู 
ถายทอดวิธีการปลูกเลี้ยง
กลวยไมอยางถูกตองตาม
หลักหลักวิชาการ 
-มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
ประวัติพันธุไมและวิธีการ
ขยายพันธุตนไม 

300,000 300,000 300,000 -สงเสริมอนุรักษกลวยไม
พันธุพื้นเมืองมากข้ึน 
-ประชาชนจังหวัดตรังจะ
ชวยกันอนุรักษกลวยไม
พันธุพื้นเมืองของจังหวัด
ตรังใหดํารงอยูตลอดไป 
-มีประชาชนจาก
ตางจังหวัดเขามา
ทองเท่ียวจังหวัดตรัง 
มากข้ึน 
-จะมีนักทองเท่ียวเขามา 
เท่ียวในงานมหกรรมฯ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการจัดการแขงขัน
และประกวดมหกรรม
สัตวเลี้ยง 
 
(เสนอโดย 
นายธนิต  จันทรแจมใส
สมาชิกสภาเทศบาล 
นครตรัง) 

-เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสนํา
สัตวเลี้ยงตางๆเขาประกวดใน
จังหวัดตรัง 
-เพื่อสงเสริมอาชีพแกผูผลิตพันธุ
สัตวไวจําหนายพันธุสัตว 
จากชมรมตางๆ เชน นก  แมว  
สุนัข ฯลฯ 
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนให 
ผูเลี้ยงสัตวมีการจัดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการดูแลพันธุสัตว
อยางถูกวิธี ทําใหสัตวมีสุขภาพดี 

-จัดใหมีการประกวดพันธุ
สัตวชนิดตางๆ โดยผูเลี้ยง
สัตวสวยงามสงพันธุเขารวม
ประกวดตามมาตรฐานท่ี
กําหนดและสากลเพื่อเปน
พื้นฐานเบ้ืองตนในการเลี้ยง
สัตวของตนเอง  โดยจัดใหมี
การประกวดพันธุสัตวจํานวน 
1 ครั้งมีสัตวเขารวมประกวด
ประมาณ 2,000  ตัว และ
ประชาชนผูเขาเยี่ยมชมการ
ประกวดไมนอยกวา  3,000 คน  

700,000 700,000 700,000 -ทําใหผูสนใจสงสัตวเขาประกวดมี
การดูแลพันธุสัตวเล้ียงของตนเอง
อยางดี เพื่อเตรียมไวประกวด 
-ทําใหสัตวเล้ียงมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 
-ทําใหลดปญหาของการระบาด
ของโรคและพาหะนําโรคสัตวเล้ียง 
-ทําใหผูท่ีผลิตพันธุสัตวมีโอกาส
ปรับปรุงพันธุสัตวไวจําหนายตาม
ความตองการของผูเล้ียงสัตวและ
ทําใหเกิดอาชีพ ลดการวางงาน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ปรับปรุงสวน 
สาธารณะเรือนจํา (เดิม) 
  
  
  
  
  

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการออกกําลัง
กายกลางแจง และ 
ท่ีจอดรถใหมากข้ึน 
 - เพื่อสงเสริมใหเด็ก 
ประชาชนและเยาวชน 
สนใจการออกกําลังกาย 
  

- กอสรางลานจอดรถและ 
PLAZA  พื้นท่ีประมาณ 
3,800 ตร.ม. 
- กอสรางอาคารหองพัก
เจาหนาท่ีสวนติดตอสอบถาม  
หองควบคุม ศาลาทางเดิน  
อาคารออกกําลังกายในรม  
พื้นท่ีประมาณ 550 ตร.ม. 
- กอสรางสวนน้ําสําหรับเด็ก 
ผูใหญพรอมระบบบําบัดน้ํา
ในสระ  ลานอเนกประสงค 
และศาลาริมน้ํา  พื้นท่ี 
ประมาณ 6,100 ตร.ม. 

- 100,000,000 
 

- - ประชาชนมีสถานท่ีใน 
การเลนกีฬากลางแจง 
เพิ่มมากข้ึน 
 - มีพื้นท่ีจอดรถสําหรับ 
ผูเขามาใชสถานท่ีออก 
กําลังกายมากข้ึน 
 - เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ      
ท่ีดีข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศกัยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กอสรางสนามเด็กเลน พื้นท่ี
ประมาณ 1,800 ตร.ม. 
- กอสรางหองน้ํา/สวม พื้นท่ี 
60 ตร.ม. 
- จัดสวนหยอมและปลูก
ตนไม ไมดอกไมประดับ 
พื้นท่ีประมาณ  4,900 ตร.ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการกอสราง
ปรับปรุงพื้นท่ีเชาการ
รถไฟแหงประเทศไทย 
เปนลานจอดรถและ
อาคารรานคา บริเวณ
ประตูทางเขา
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95   
  

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีจอดรถและ
พื้นท่ีรานคาดานฝงตรงขาม
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 
- เพื่อแกไขปญหาระบบ
การจราจรภายใน
สวนสาธารณะ 

1. ถมดินปรับพื้นท่ีเชาการ
รถไฟแหงประเทศไทย  พื้นท่ี
ประมาณ 4,610 ตารางเมตร 
2. กอสรางรานคา เปนอาคาร 
ค.ส.ล.  ช้ันเดียว ขนาด 
8.00x40.00 เมตร จํานวน      
6 หลัง 
3. กอสรางลานจอดรถ         
ค.ส.ล. พื้นท่ีประมาณ      
1,620 ตารางเมตร 
 
 
 

- 14,000,000 
 

- - ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีใชบริการ
สวนสาธารณะไดรับ
ความปลอดภัยใน
ทรัพยสินและเกิดความ
สะดวกในการมาใช
บริการสวนสาธารณะ 
 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางลิฟต
โดยสารและบันได      
ทางข้ึนลานประดิษฐาน
พระโพธิสัตวกวนอิม 
บริเวณเขาหนองยวน 
  

- เพื่อใหมีลิฟตและบันไดทาง
ข้ึนลงสถานท่ีประดิษฐานพระ
โพธิสัวตกวนอิม 
- เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยแกประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีมาสักการะ  
พระโพธิสัตวกวนอิมท่ี
ประดิษฐานบนเขาหนองยวน 

- กอสรางลิฟตโดยสารข้ึนลง 
2 ช้ัน ขนาดบรรทุก 1,000 
กิโลกรัม      (15 คน)  จํานวน 
2 ชุด  
- กอสรางบันได ค.ส.ล. 
ติดกับปลองลิฟตสําหรับ
อาคาร 2 ช้ัน 
  
  
 
 
 
 

7,000,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การข้ึนสักการะพระ
โพธิสัตวกวนอิมท่ี
ประดิษฐานบนเขา
หนองยวน 
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)  

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการขยายพื้นท่ี
สวนสาธารณะอนุสาวรีย
พระยารัษฎานุประดิษฐฯ 
  

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีพักผอน  
หยอนใจและนันทนาการ
ภายในเขตเมืองใหมากข้ึน 
- เพื่อรองรับประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการ
สาธารณะท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 

ขยายพื้นท่ีสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ เนื้อท่ี 5–3– 4/10 ไร 
โดย  
- กอสรางถนน ทางเดิน ลาน
อเนกประสงคและท่ีจอดรถ 
- กอสรางอาคารรานคาและ
ศาลาพักผอน 
- กอสรางสะพานลอย        
คนเดินขาม 
- ปลูกตนไม/จัดสวนหยอม 
- งานระบบประปา/สุขาภิบาล 
- งานระบบไฟฟาแสงสวาง 

- - 45,000,000 
 

- มีพื้นท่ีพักผอน    
หยอนใจและ
นันทนาการภายในเขต
เมืองเพิ่มข้ึน 
- สามารถรองรับ 
ปริมาณประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางสนาม
เด็กเลนและติดต้ังอุปกรณ
เครื่องเลนภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล  
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม)  

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการ
สวนสาธารณะในการ
รองรับการทองเท่ียว 
การพักผอนหยอนใจ 
และการออกกําลังกาย
ของเด็ก 
- เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการและการออก
กําลังกายใหแกเด็ก 

กอสรางสนามเด็กเลนภายในสวนสาธารณะฯ 
3 แหง ประกอบดวย สวนสมเด็จพระศรี
นครินทรฯ สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร
และสวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎาฯ 
1. ติดต้ังอุปกรณเครื่องเลน ประกอบดวย 
ชุดสไลเดอร 5 สถานี คือ 
1.1 สถานีที่ 1 ประกอบดวย บันไดทางข้ึน 
และสไลเดอร - สไลเดอรรูปหอยโขง 
1.2 สถานีที่ 2 ประกอบดวย บันไดทางข้ึน
เชื่อมสถานีที่ 1 – สไลเดอรลอด – สไลเดอร 
1.3 สถานีที่ 3 ประกอบดวย อุโมงลอดเชื่อม
สถานีที่ 2 - สไลเดอรเด่ียว – สไลเดอรหอย
โขงคู – ทางข้ึน 
1.4 สถานีที่ 4 ประกอบดวย สไลเดอร 
1.5 สถานีที่ 5 ประกอบดวย สไลเดอรคู 

19,950,000 - - - สวนสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครตรัง       
มีศักยภาพในการรองรับ
ประชาชนผูมาทองเท่ียว 
พักผอนหยอนใจ และ
ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
- เปนการสงเสริม
นันทนาการและการ 
ออกกําลังกายแกเด็ก   
อีกทางหนึ่ง 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   2. ติดต้ังเครื่องเลน ชุดเรือ 
ประกอบดวย 3 สถานี  คือ 
2.1 สถานีที่ 1 ประกอบดวย บันได
ทางข้ึน – สไลเดอร – กําแพงปน – 
ลูกกล้ิงหมุน – ทางเดินเชื่อมสถานีที่ 2 
2.2 สถานีที่ 2 ประกอบดวย เรือ – 
บันไดเวียน – สไลเดอรลอด – ทางข้ึน 
– อุโมงคลอดเชื่อมสถานีที่ 3 
2.3 สถานีที่ 3 ประกอบดวย สไลเดอร
หอยโขง 
3. ติดต้ังเครื่องเลนชุดโยกเยกสปริง
มอเตอรไซค  จํานวน 1 ชุด 
4. ติดต้ังเครื่องเลนชุดโยกเยกสปริง  
รถเตา  จํานวน 1 ชุด 
5. ติดต้ังเครื่องเลนชุดโยกเยกสปริง
จระเข จํานวน 1 ชุด 

    - สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   6. ติดต้ังเครื่องเลนชุดโยกเยกสปริง        
4 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด 
7. ติดต้ังเครื่องเลนชุดโยกเยกสปริง  
รูปมา 3 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด 
8. ติดต้ังเครื่องเลนสปริงไดโนเสาร 
จํานวน 1 ชุด 
9. ติดต้ังเครื่องเลนกระดกรูปมา         
2 ที่น่ัง จํานวน 1 ชุด 
10. ติดต้ังชุดปนปายหนาผา   1 ชุด 
11. พ้ืนที่ปูยางพารา ขนาด 50x50x2.5 
เซนติเมตร ประมาณ 246 ตารางเมตร 
12. พ้ืนที่ปูคอนกรีตฉาบเรียบ หนา 
0.10 เมตร  ประมาณ 30 ตารางเมตร 
13. วางคันหินสําเร็จรูป ขนาด 
0.30x0.50x0.10 เมตร ความยาว
ประมาณ 130.00 เมตร 

    - สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางบันได
ทาน้ําบริเวณซอยเจาแม
ดอกไมทอง ถนนน้ําผุด 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปองกันการพังทลาย 
ของดินริมฝงคลอง 
- เพื่อใหประชาชนไดใช
ประโยชนในการทํากิจกรรม
ตางๆ เชน ประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ 
  
 
 
 
 
 
 

- กอสรางบันได ค.ส.ล.     
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
7.20 เมตร  สูง 2.05 เมตร  

140,000 
 

- - - สามารถปองกันการ
พังทลายของดินริมฝง
คลอง  
- ประชาชนไดใช
ประโยชนในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
    3.3 แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงไฟฟา
แสงสวางสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ภายในและโดยรอบ
สวนสาธารณะ 
- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัยแกผูมา
ใชบริการสวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

- ติดต้ังโคมไฟฟาประดับ
โดยรอบสวนสาธารณะ 
จํานวน 48 ตน 
- ติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวาง
ดานในสวนสาธารณะ 
จํานวน 6 ตน 

3,800,000 
 

- - - ทัศนียภาพภายในและ
โดยรอบสวนสาธารณะ
มีความสวยงามยิ่งข้ึน 
- ประชาชนผูมาใช
บริการสวนสาธารณะมี
ความสะดวกปลอดภัย 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

25556 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  1    
(สังขวิทย) 
 

-  เพื่อขยายพื้นท่ีใชประโยชน
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  รองรับอาคารและ
สิ่งกอสรางในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มของ
จํานวนนักเรียน 
 

- จัดซื้อท่ีดินโรงเรียน       
เทศบาล1  (สังขวิทย)       
จํานวน 3  แปลง  รวมพื้นท่ี   
3  งาน 51  ตารางวา 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - โรงเรียนมีท่ีดินเพิ่มข้ึน
เพื่อใชเปนท่ีจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ   
-  สามารถรองรับอาคาร
ประกอบการเรียนการ
สอนสิ่งกอสรางเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- รร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  2     
(วัดกะพังสุรินทร) 
 

-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน 
-  เพื่อใหโรงเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงในวิชา
เกษตร 
-  เพื่อใหนักเรียนไดใชพื้นท่ี
จัดกิจกรรมโครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  จัดซื้อท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
33065 จํานวน 2 ไร 7.03 
ตารางวา 
- จัดซื้อท่ีดินโฉนดเลขท่ี 
32301 จํานวน 7 ไร 
2 งาน 71.6 ตารางวา 

- - 4,500,000 
 
 

12,000,000 

- โรงเรียนมีท่ีดินเพิ่มข้ึน
เพื่อใชเปนท่ีจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ   
-  สามารถรองรับอาคาร
ประกอบการเรียนการ
สอนสิ่งกอสรางเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน และสงเสริมการ
เรียนรู 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
โรงเรียนเทศบาล  5     
(วัดควนขัน) 
 

-  เพื่อขยายพื้นท่ีใชประโยชน
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นท่ี
เพียงพอในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
-  รองรับอาคารและ
สิ่งกอสรางในการขยายขนาด
ของโรงเรียนและการเพิ่มของ
จํานวนนักเรียน 
 

-  จัดซื้อท่ีดินโรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) ดาน
ทิศตะวันตก  หลังโรงเรียน  
จํานวน  1  แปลง พื้นท่ี 4  ไร  
เศษ 
 
 
 
 
 
 

- 10,000,000 - - โรงเรียนมีท่ีดินเพิ่มข้ึน
เพื่อใชเปนท่ีจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ   
-  สามารถรองรับอาคาร
ประกอบการเรียนการ
สอนสิ่งกอสรางเพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน และสงเสริมการ
เรียนรู 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร   การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน       
    4.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
กอสรางท่ีทําการชุมชน 
นาตาลวง 
 
 
(เสนอโดยชุมชน 
นาตาลวง) 

- เพื่อใหมีสถานท่ีใชเปนท่ี
กอสรางท่ีทําการชุมชน 
- เพื่อใหชุมชนมีท่ีทําการถาวร   
- เพือ่ใหชุมชนมีสถานท่ีในการ
ประชุมประชาชนในชุมชน  
และจัดกิจกรรมของชุมชน 
 

- จัดซื้อท่ีดินชุมชนท่ีเทศบาล
จัดต้ังข้ึน  โดยมีเนื้อท่ี 
ไมนอยกวา  40  ตารางวา   

2,500,000 - -  -ชุมชนมีสถานท่ีเพื่อใช
ในการกอสรางท่ีทําการ
ชุมชนท่ีถาวรม่ันคง  แข็งแรง
ใชงานไดยาวนาน 
-ประชาชนในชุมชนมี
ศูนยกลางในการติดตอ
ประสานงานท่ีชัดเจน
และแนนอน 
-ชุมชนมีสถานท่ีในการ
จัดเก็บทรัพยสินของชุมชน
และเอกสารเปนระเบียบ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร   การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน       
    4.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อท่ีดิน 
เพื่อจัดทําเปนลาน
อเนกประสงคชุมชน 
หลังสนามกีฬา 
 
 
(เสนอโดยชุมชน 
หลังสนามกีฬา) 
 
 
 

เพื่อใชเปนลานอเนกประสงค
ของชุมชน  ใชสําหรับเปน
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ตางๆ  ของชุมชน 
 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อจัดทําเปน 
ลานอเนกประสงคชุมชน 
หลังสนามกีฬา  ประมาณ  
400  ตารางวา 

4,000,000 - - มีลานอเนกประสงค 
ของชุมชน เปนสถานท่ี
จัดกิจกรรมตางๆ  ของ
ชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงการสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2   แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตและรางระบาย
น้ําโรงเรียนเทศบาล  2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของนักเรียนในการใชถนน
บริเวณโรงเรียน 
-  เพื่อใหบริเวณถนนไมมีน้ํา
ขังและระบายน้ําไดดี 

-  กอสรางถนนคอนกรีตรอบ
บริเวณโรงเรียนและระหวาง
อาคารเรียน  คสล. หนา 0.15  
ม. กวาง  6  ม. ยาวประมาณ  
700  ม. 
-  กอสรางรางระบายน้ํากวาง 
0.5  ม. ลึก 0.5 ม.  ยาว
ประมาณ 1,400 ม.พื้นดานบน
เปนรางต้ืน  มีฝาปด –เปด  
ทุกระยะ  7  เมตร 

6,622,000 - - - นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2  (วัดกะพัง
สุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงการสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2   แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางถนน
และคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสนามฟุตบอล
โรงเรียนเทศบาล1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของนักเรียนในการเดินไปโรง
พลศึกษา 
-  เพื่อใหบริเวณถนนไมมีน้ํา
ขังและระบายน้ําไดดี 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
สนามฟุตบอลสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดหนา 0.15 เมตร 
กวางประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 72.5 เมตร 
 

500,000 - - - นักเรียน และ
ประชาชนท่ีไปใชโรง
พลศึกษามีความสะดวก 
-การระบายน้ําจากสนาม
ฟุตบอลมีความสะดวก
น้ําไมทวมขังในสนาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 (สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงการสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2   แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
รางระบายน้ํา 
โรงเรียนเทศบาล6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของนักเรียนในการเดินไปโรง
พลศึกษา 
-  เพื่อใหบริเวณถนนไมมีน้ํา
ขังและระบายน้ําไดดี 
-  

กอสรางถนนรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนทางเขา-ออกประตู
ท่ี 2 ผานโรงพลศึกษาหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหนา
อาคารเรียน 7 (อาคาร
สรางใหม)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี.้- 
-  กอสรางถนนคสล.ขนาด
หนา 0.15 เมตร  ยาว 240เมตร
กวาง 4.50 เมตร  
 

900,000 - - - โรงเรียนมีถนนหน
ทางเขาออกสะดวก
ปลอดภัยแกนักเรียน
ผูปกครองท่ีมารับ-สง
บุตรหลาน 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท6 
 (วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4.  ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงการสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2   แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีภูมิทัศนการจัดหนา
อาคารเรียน สวยงาม สะอาด
รื่นรมยและปลอดภัย 

- พื้นท่ีไมนอยกวา 880 คร.ม. 
- กอสรางคูระบายน้ํากวาง 
0.50 เมตร 
- ไมมีฝาปด 100 แมตรมีฝา
ปด 140 เมตร กวาง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและทางเทา 
พรอมกอสรางระบบ
เคเบิลไฟฟาใตดิน 
ถนนวิเศษกุล 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
 - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนวิเศษกุลใหมีความเปน 
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 
  

- กอสรางระบบระบายน้ํา  
และทางเทาถนนวิเศษกุล  
จากสี่แยกสาริการามถึงสาม
แยกหมี 
 –กอสรางระบบเคเบิลไฟฟา
ใตดิน (แรงสูง/ตํ่า) ตามแบบ
แปลนของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
 
  
 
 
 

81,650,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

  

- - - สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนน    
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและทางเทา 
พรอมกอสรางระบบ
เคเบิลไฟฟาใตดิน 
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 
  
  
  

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
 - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนรัษฎา-ถนนพระราม 6 
ใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
  

- กอสรางระบบระบายน้ํา  
และทางเทาถนนรัษฎา-ถนน 
พระราม 6 ชวงสี่แยกหอ
นาฬิกาถึงสี่แยกโคกหลอ 
–กอสรางระบบเคเบิลไฟฟา
ใตดิน (แรงสูง/ตํ่า) ตามแบบ
แปลนของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 

- - 126,500,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

 
  

- สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนน   
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและทางเทา 
พรอมกอสรางระบบ
เคเบิลไฟฟาใตดิน 
ถนนหวยยอด 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 
  
  

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
- เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพถนน 
หวยยอดใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 

- กอสรางระบบระบายน้ํา  
และทางเทาถนนหวยยอด 
จากสะพานขามคลองหวยยาง
ถึงสามแยกวัดกุฏยาราม 
– กอสรางระบบเคเบิลไฟฟา
ใตดิน (แรงสูง/ตํ่า) ตามแบบ
แปลนของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 

- - 64,400,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

 
 
 

  
  

- สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนนมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนน   
ค.ส.ล. ถนนทุงควน ซอย
โรงเลื่อย (ขางบานเลขท่ี 
82) 

- เพื่อความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน  
  

ขุดลอกผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตของเดิมออก  แลว
ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร   กวาง      
7.50 - 8.50 เมตร  ความยาว 
ประมาณ 255.00 เมตร      
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
2,000 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

1,700,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย   
ในการใชรถใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนจริงจิตร  
(ขางบานเลขท่ี 15 ไปทาง
ทิศเหนือ) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 1.80 - 3.80 
เมตร ยาวประมาณ 325.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
1,135 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.80 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.80 เมตร  พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
650.00 เมตร 

- 4,496,500 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหวยยอด (ซอยจาก
บานเลขท่ี 323/2  ถึง 
เขตรถไฟ) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  
  

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวางประมาณ 
4.50 เมตร ยาวประมาณ 
320.00 เมตร  หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 1,440 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. พื้นดานบนเปนรางต้ืน 
มีฝาปด-เปดทุกระยะ        
7.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง   
ไมนอยกวา 640.00 เมตร 
 
 

- - 3,565,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนน               
เพลินพิทักษ  (เริ่มตนจาก 
ขางบานเลขท่ี 316/5 ถึง
คลองหวยยาง) 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร   กวาง  2.50 เมตร  
ยาวประมาณ 200 เมตร หรือ
พื้นท่ีไมนอยกวา 500 ตร.ม. 
 - กอสรางรางระบายน้ํา       
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวรวมท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 400.00 เมตร 
 
 

- - 2,317,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-197- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ(ซอยแยก
จากถนนนางนอย 
ไปสุดบานเลขท่ี 56/1) 

(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  2.40  เมตร  
ยาวประมาณ 60.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
144 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง  
ไมนอยกวา  120.00 เมตร 

510,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-198- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
จากถนนหวยยอดขาง
บานเลขท่ี 315/20 ถึงเขต
รถไฟ 
(ยังเปนถนนสวนบุคคล) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวางประมาณ 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 
330.00 เมตร  หรือพื้นท่ี      
ไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. พื้นดานบนเปนรางต้ืน 
มีฝาปด-เปด ทุกระยะ           
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ีความยาวท้ังสองขาง     
ไมนอยกวา  660.00 เมตร 
 
 

- - 1,518,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนโคกขัน ซอยชุมชน
โคกขัน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  1.40 - 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 228.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
625 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี ความยาวท้ังสองขาง
ประมาณ 128.00 เมตร 
 

1,012,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

14 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรัษฎา  แยกซอย 9 
(ตอจากซอยจาดาถึงถนน
โครงการผังเมืองรวม 
เมืองตรัง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.90 - 3.50 
เมตร ยาวประมาณ  145.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
464 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
พื้นดานบนเปนรางต้ืน มีฝา
ปด-เปดทุกระยะ 7.00 ม. หรือ
ตามสภาพพื้นท่ีความยาวท้ัง
สองขางไมนอยกวา 290.00ม. 
หมายเหตุ   ปลายรางตอง
ยกระดับเพื่อใหระบายน้ําได
ตลอดสาย 

- - 1,196,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.          
ไปตามลําเหมืองสาธารณ
ประโยชน      (เริ่มจากทอ
เหลี่ยมลอดถนนหวยยอด 
ซอย 21  ไปทางทิศใต
หลังโรงเรียนเทศบาล 
บานนาตาลวง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล.  กวาง 1.50 - 2.00 ม. 
ลึกประมาณ 1.70 เมตร   
ความยาวไมนอยกวา 
260.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 3,910,000 
 

- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนน 
แอสฟลติกคอนกรีต และ
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
พรอมทางเทา               
ถนนขนานทางรถไฟ  
(ชวงหวยยอด-ตรัง  ต้ังแต
ทางเขาวัดไทรงามถึง
ท่ีดินเชารถไฟของนาย
รัตน ภูกลาง) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีตผิวจราจรหนา     
0.05 เมตร กวางประมาณ 
10.00 เมตร ยาวประมาณ 
2,669.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร        
มีบอพักทุกระยะ ประมาณ   
15.00 เมตร   
- กอสรางทางเทา ค.ส.ล. 
กวางขางละ 2.00 เมตร   
 
 

- 96,000,000 
งบขอรับการ 

สนับสนุน 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

17 
 
 
 
 
 

18 

โครงการกอสรางสะพาน 
 ค.ส.ล. ขามคลองน้ําเจ็ด
ถนนรัษฎา ซอย 7 
  
  
  
โครงการกอสรางสะพาน  
ค.ส.ล. ขามคลองน้ําเจ็ด
ถนนพัทลุง ซอย 6 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ  
ใชรถใชถนน  
  
  
  
  
- เพื่อความปลอดภัยในการ  
ใชรถใชถนน  
  
  

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.     
ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร  
ทางเทากวางขางละ            
1.50 เมตร   ยาวประมาณ   
21.00 เมตร 
  
- กอสรางสะพาน ค.ส.ล.    
ผิวจราจรกวาง 12.00 เมตร  
ทางเทากวางขางละ              
1.50 เมตร   ยาวประมาณ 
21.00 เมตร 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

4,600,000 
 
 
 
 
 

4,600,000 
 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ  
ใชถนน 
  
  
  
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชรถ  
ใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน         
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรพรอมทอระบายน้ํา
และทางเทาถนนทากลาง  
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
และเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

- ปูผิวจราจรแอสฟลทติก  
คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร   
ความยาวประมาณ        
1,380.00 เมตร  หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 21,169 ตารางเมตร 
พรอมตีเสนและเครื่องหมาย
จราจร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  
พรอมบอพักทุกระยะ      
10.00 เมตร  ความยาวรวม  
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
1,175.00 เมตร 

20,918,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-205- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน         
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   - กอสรางทางเทา กวาง
ประมาณ 1.50-2.50 เมตร  
ความยาวประมาณ 
1,138.00 เมตร 
- กอสรางรางเปดพรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก กวาง 0.80 ม.  
ยาวประมาณ 37.00 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
ทางเทา  ภายในสนาม
กีฬา 2 (ทุงแจง) เริ่มจาก
บริเวณหนาสนามกีฬา 
ถึงบริเวณสนามยิงปน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําบริเวณ
สนามกีฬาและอาคารตางๆ 
ภายในสนามกีฬามีความ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร และ
ออกกําลังกายภายในสนาม 
กีฬา 

- วางทอระบายน้ํา ค.อ.ร. 
มอก.ช้ัน3 เสนผาศูนยกลาง 
1.00 x 1.00 เมตร พรอมบอ
พักทุกระยะ 20.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
รวมไมนอยกวา 1,160.00 ม. 
- วางทอเหลี่ยมสําเร็จรูป  
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร  ยาว
ไมนอยกวา 45.00 เมตร 
- กอสรางทางเทาพรอมคันหิน 
และปูพื้นดวยบล็อกคอนกรีต
อัดแรง กวางรวม 2.00 เมตร  
ยาวประมาณ  1,160.00 เมตร 

11,465,500 
 

- - - การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารภายในสนาม
กีฬามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน               
น้ําไมทวมขัง 
- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชทางเทาเพื่อสัญจรและ
ออกกําลังกาย 
- สามารถรองรับการ   
ใชงานสําหรับการ
แขงขันกีฬาระดับชาติ  
และระดับตางๆ  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนนและ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
วัดนิโครธ  (บริเวณขางวัดนิ
โครธาราม ถึง  สุดเขต
เทศบาล) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  6.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 355.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
2,119 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก
ตนราง 0.50 เมตร พื้นดานบน
เปนรางต้ืน  มีฝาปดเปดทุก
ระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี ความยาวท้ังสอง
ขางประมาณ 660.00 เมตร 
(รวมทอลอด) 

- 4,500,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากถนนควน
ขนุนตอจากบานเลขท่ี 
49/10 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 5.50 - 9.00 
เมตร ยาวประมาณ  400.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
3,000 ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50-0.70 เมตร พื้นดานบน
เปนรางต้ืน มีฝาปด-เปด 
ทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นท่ี  ความยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 950.00 เมตร 
 

5,855,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรักษจันทน ซอยแยก
ถนนควนหาญ ซอย 1 
(บริเวณบานเลขท่ี 16/1 
ถึงบานเลขท่ี 16/10) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  4.50-6.00  
เมตร ยาวประมาณ 47.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
243 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา         
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี   ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา 87.00 เมตร 
 

476,000 
 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจากซอยยุพา 
ถนนหวยยอด (ตรงขาม
เซ็นเตอรพอยต  
อพารทเมนต  ถึง
บานเลขท่ี 108/70) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร กวาง  3.50-5.50  
เมตร ยาวประมาณ 85.00 
เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
382 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา        
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร  พื้นดานบนเปน
รางต้ืน  มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี   ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  170.00 เมตร 
 

834,600 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางคู 
ระบายน้ําและทอ    
ระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณ
ชุมชนหนองยวน 
(บางสวนยังเปนท่ีดินสวน
บุคคล) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางคูระบายน้ํา ค.ส.ล. 
กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.50เมตร  
ยาวประมาณ  8.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ยาว
ประมาณ 650.00 เมตร 
- กอสรางทอลอดถนน   
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร     
ยาว 40.00 เมตร 
 
 
 
 

- - 8,000,000 
 

- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-212- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง 
สะพาน ค.ส.ล. หนา
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณสะพานใหสวยงาม 

- กอสรางสะพาน ค.ส.ล. 
ตอเนื่องจากสะพานเดิม       
ท้ังสองฝง โดยขยายฝงละ   
ไมนอยกวา 10.00 เมตร      
คิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา     
500 ตารางเมตร 
- ทําผิวกรวดลางสลับ
กระเบ้ืองบริเวณท่ีตอเติม  
พื้นท่ีไมนอยกวา 
500 ตารางเมตร 
 
 
 

- 8,000,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- ประชาชนมีพื้นท่ี
สําหรับการพักผอน
หยอนใจเพิ่มข้ึน 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-213- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางศาลา    
ท่ีพักผูโดยสาร ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อเปนท่ีพักและอํานวย
ความสะดวกแกผูโดยสารและ
ประชาชน 

กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร 
พื้นท่ีไมนอยกวา 12 ตร.ม. 
จํานวน 7 หลัง หลังละ 
450,000 บาท  ดังนี ้
1.บริเวณหนาสนามกีฬา 1 
ถนนรัษฎา 1 หลัง 
2.บริเวณหนาสนามกีฬา 2  
ทุงแจง 1 หลัง 
3.บริเวณหลังสวนสาธารณะ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ ถนนพัทลุง 1 หลัง 
4.บริเวณหนาสวนสาธารณะ 
กะพังสุรินทรถนนเวียนกะพัง 

- 3,150,000 
 

- - ผูโดยสารและ
ประชาชนผูใชเสนทางมี
ท่ีพักและไดรับความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
 



 

-214- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   1 หลัง 
5.บริเวณหนาสวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรีนครินทร 95 
ถนนน้ําผุด 1 หลัง 
6.บริเวณสามแยกถนน     
หวยยอด 1 หลัง 
7.สามแยกถนนพระงาม-ถนน
นางนอย 1 หลัง 
 
 
 
 

     



 

-215- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยขางโรงเรียน 
บุญเหลือเกื้อคง 
  
เสนอโดย  
- นายธนิต จันทรแจมใส
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  
0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 3.00 
เมตร  ยาวประมาณ  235.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
570 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร ความยาวท้ังสอง
ขางประมาณ 245.00 เมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอพักความยาว
ประมาณ 90.00 เมตร 

1,564,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-216- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนควนขนุน ซอยแยก
ขางบานเลขท่ี 60/11 ถึง
สุดเขตเทศบาล 
  
เสนอโดย 
- นายสรศักด์ิ รุงเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.40-3.40 
เมตรยาวประมาณ  45.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
130 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดานบนเปน   
ผิวเรียบความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 90.00 เมตร 
 
 
 

430,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-217- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

30 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนกันตังถึง 
สุดเขตเทศบาลนครตรัง 
(ขางรานตํานานลาว) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.50 เมตร 
ยาวประมาณ  30.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
135 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  60.00 เมตร 
 

350,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-218- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 
บางรัก (ขางบานเลขท่ี 
69/3 ถึงสุดเขตเทศบาล) 
 
   
เสนอโดย 
- นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 7.00 เมตร 
ยาวประมาณ  40.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
280 ตารางเมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

193,600 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-219- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

32 โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 
บางรัก (ขางบานเลขท่ี 57 
ถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ตรัง) 
 
  
เสนอโดย 
- นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ  40.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
160 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

109,200 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-220- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนบางรัก  
(ขางบานเลขท่ี 34/34 ไป
ทางทิศตะวันออก จด
ถนนมหาราช(ถนนเกา) 
  
เสนอโดย 
- นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ  335.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
2,010 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  670.00 เมตร 
 

4,080,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-221- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยขาง พ.ีเอส.คารแคร
(แยกถนนบางรัก ไปทาง
ทิศตะวันออก จดถนน
สายเกา ถนนหนองยวน) 
  
เสนอโดย 
- นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ตรัง 
- เวทีประชาคม 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ  83.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
415 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  165.00 เมตร 
 

955,200 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-222- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานทีไ่ดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

35 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
หวยยอด (จากทอลอด
ถนนเดิมของแขวงการ
ทางตรังไปทางทิศ
ตะวันออกถึงสุดเขต
เทศบาล) 
  
(เสนอโดย 
นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางทอบล็อก ค.ส.ล. 
ชนิดฝาเปด ขนาดกวาง     
1.60 – 1.80 เมตร  ความยาว
ประมาณ 110.00 เมตร 
 

3,110,000 
 

- - - การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-223- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกจริงจิตร   
(ขางบานเลขท่ี 37/9 ไป
ทางทิศเหนือ) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ  132.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
528 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50 เมตร พื้นดานบนเปน 
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  264.00 เมตร 
 

1,500,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-224- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอย 4 วิเศษกุล  
(ซอยโกขาว) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร  กวาง  
5.55-12.40 เมตร ยาว
ประมาณ  218.00 เมตร   
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
1,525 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี ยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา  400.00 เมตร 

2,464,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน   
น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 



 

-225- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงทางเทา 
ถนนพระราม 6 (จาก
บริเวณสามแยกพรศิริกุล
ถึงหนาสถานีรถไฟตรัง) 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
- เพื่อปรับภูมิทัศนถนน
พระราม 6 ใหมีความสวยงาม 

- กอสรางปรับปรุงพื้นทางเทา 
เปนแบบแผนคอนกรีตอัดแรง   
กวาง 1.50 - 2.00 เมตร    
ความยาวท้ังสองขางประมาณ  
2,278.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

7,200,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
- ภูมิทัศนบริเวณถนน 
พระราม 6 มีความ
สวยงามเปนถนน
ตัวอยาง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  



 

-226- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงทางเทา 
ถนนกันตัง  (จากถนน
พาดรถไฟถึงสี่แยกถนน
กันตัง) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทา 
- เพื่อปรับภูมิทัศนถนนกันตัง
ใหมีความสวยงาม 

- กอสรางปรับปรุงพื้นทางเทา 
เปนแบบแผนคอนกรีตอัดแรง   
กวาง 1.50 - 2.00 เมตร     
ความยาวท้ังสองขางประมาณ  
1,300.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 

4,100,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินเทา 
 - ภูมิทัศนบริเวณถนน 
กันตังมีความสวยงาม 
เปนถนนตัวอยาง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  



 

-227- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงทางเทา 
พรอมบอพักถนน 
เพลินพิทักษ ซอย 2 
(เริ่มตนจากถนน 
เพลินพิทักษถึงถนน 
ควนหาญ) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชถนนและเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ํา 
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- ปรับปรุงบอพักเดิม 
ไมนอยกวา 96 บอ และรื้อ
ทางเทาเดิมออกท้ังสองขาง 
- กอสรางคันหินรางต้ืนพรอม 
ทางเทา กวาง 1.20 เมตร  
(รวมคันหิน)  และเทคอนกรีต
ทางเทาความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 710.00 เมตร 
 
 
 
 
 

2,530,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
- การระบายน้ําสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-228- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงทางเทา 
พรอมบอพักถนน 
เพลินพิทักษ ซอย 8  
(ซอยตนจําป) (จากถนน
เพลินพิทักษถึงถนนทุง
ควน) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชถนนและเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
  

- ปรับปรุงบอพักเดิม 
ไมนอยกวา 188 บอ และ 
รื้อทางเทาเดิมออกท้ังสองขาง 
- กอสรางคันหินรางต้ืนพรอม 
ทางเทา กวาง 1.00 เมตร  
(รวมคันหิน)  และเทคอนกรีต
ทางเทาความยาวท้ังสองขาง
ไมนอยกวา 1,360.00 เมตร 
 
 
 
 
 

4,546,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชถนนและเดินเทา 
- การระบายน้ําสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  



 

-229- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

42 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนรักษจันทน ซอย 7  
(จากถนนรักษจันทน   
ซอย 7 ถึงถนนรักษจันทน 
ซอย 3 ผานตึกแถวนก
จอก) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.80-4.50 
เมตร ยาวประมาณ  300.00 
เมตร  หรือ พื้นท่ีไมนอยกวา 
1,122 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50 เมตร พื้นดานบนเปน
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  600.00 เมตร 
 

- 3,382,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  



 

-230- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

43 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนบานโพธิ์ ซอยแยก
ไปบานคลองเต็ง 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 11.20 เมตร 
ยาวประมาณ  44.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
492 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50 เมตร พื้นดานบนเปน
รางต้ืน มีฝาปดเปดทุกระยะ 
7.00 เมตร หรือตามสภาพ 
พื้นท่ี     ความยาวท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา  88.00 เมตร 
 

665,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  



 

-231- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

44 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหวยยอด ซอย 18 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
  

- เพื่อความปลอดภัยในการ 
ใชรถใชถนน  
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 8.00 - 10.00 
เมตร ยาวประมาณ  696.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
5,000 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร   
ลึก 0.50-0.70 เมตร พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นท่ี     ความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา  
1,385.00 เมตร 

9,100,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งข้ึน  น้ําไมทวมขัง 
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  



 

-232- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)  

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

45 โครงการขยายเขตการใช
น้ําประปาบริเวณ ซอย 9 
หวยยอด 

- เพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
เรื่องน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค 
 

ขยายเขตการใชน้ําประปา
บริเวณซอย 9 หวยยอด  จาก
บานเลขท่ี 11/14 ถึงมุมกําแพง
บานเลขท่ี 229/24  โดยใชทอ 
PVC เสนผาศูนยกลาง 100 
มม. ความยาว 123.00 เมตร   
ทอ SP ชนิดใตดิน 
เสนผาศูนยกลาง  100 มม. 
ความยาว 18.00 เมตร  และ
ทอ PB เสนผาศูนยกลาง 50 
มม. ความยาว 123.00 เมตร  
ตามมาตรฐานของการประปา
สวนภูมิภาค 

260,000 
 

- - - ประชาชนมีน้ําท่ี
สะอาดสําหรับการ
อุปโภคบริโภค 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)  

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

46 โครงการกอสรางถนน   
ค.ส.ล. ถนนราษฎรอุทิศ 4 
(ซอยแยกหลังวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ     กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
  

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร   กวาง 4.50  เมตร  
ยาวประมาณ 160.00 เมตร      
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
720 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

480,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย   
ในการใชรถใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-234- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

47 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอย 11 พัทลุง (ซอยแยก
ขางบานเลขท่ี 23/6, 13/6 
เช่ือมถนนพัทลุง ขาง
บานพักพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดตรัง) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ     กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 1.50 - 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 203.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
770 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ไมนอยกวา 285.00 เมตร 
 

1,500,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-235- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

48 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนราษฎรอุทิศ 3 (ซอย
แยกขางบานเลขท่ี 76/6, 
76/11  รานเขียดมอเตอร) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ     กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.90 - 3.80 
เมตร ยาวประมาณ 42.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
140 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ไมนอยกวา 45.00 เมตร 
 

250,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-236- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

49 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
แยกจากซอย 5 ควนคีรี 
(ซอยชาญยุทธ เกื้ออรุณ) 
ขางบานเลขท่ี 30/10 
 
(เสนอโดย
นายกเทศมนตรีนครตรัง) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 2.60 
เมตร ยาวประมาณ 48.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
112 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา   
95.00 เมตร 

410,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-237- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

50 โครงการกอสรางถนน   
ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนน
วิเศษกุล  ขางบานเลขท่ี  
176/6 
 
(เสนอโดย 
นายวัชรพล  ภวชโลทร 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
 

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร   กวาง 1.00 – 1.20 
เมตร  ยาวประมาณ 100.00 
เมตร    หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
110 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย   
ในการใชรถใชถนน 
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-238- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

51 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
แยกจากซอย 13 รัษฎา  
ไปทางทิศเหนือ (ถนน
โรงพระโปะเซง) 
 
(เสนอตามคํารองของ
ประชาชน) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรบัการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน  

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 4.00  เมตร 
ยาวประมาณ 119.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา          
476 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา   
238.00 เมตร 

1,200,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-239- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

52 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณถนนรัษฎา 
ซอย 13 
  
(เสนอตามคํารองของ
ประชาชน) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  60.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

30,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
  
  
  
  
  



 

-240- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

53 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณถนนบางรกั 
ซอย 3 
  
(เสนอตามคํารองของ
ประชาชน) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  320.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

110,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
  
  
  
  
  



 

-241- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

54 โครงการขยายเขตไฟฟา 
แรงตํ่าบริเวณถนน 
ราษฎรอุทิศ 3 ซอยขาง   
ท่ีทําการชุมชนควนหาญ 
  
(เสนอตามคํารองของ
ประชาชน) 

- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
 - เพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าโดย
ติดต้ังเสาพาดสายไฟฟาตาม
มาตรฐานของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง   
ตามแนวถนน  ความยาว
ประมาณ  100.00 เมตร   
 
 
 
 
 
 
  

40,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนในยาม 
คํ่าคืน 
- สามารถรองรับความ 
ตองการใชกระแสไฟฟา 
ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 
  
  
  
  
  



 

-242- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

55 โครงการกอสรางถนน
และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนกันตัง (ซอย
ขางบานเลขท่ี 336)  
 
(เสนอตามคํารองของ
ประชาชน ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2552 และ 
นายวิทย เกษมพงศากร 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 2.00 เมตร 
ยาวประมาณ 150.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา           
280 ตารางเมตร  
- กอสรางทอระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร พรอมรางวีดานบน  
ขนาดกวาง 0.80 เมตร   
มีบอพัก ทุกระยะประมาณ 
8.00 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นท่ีความยาวรวมไมนอย
กวา 150.00 เมตร  

754,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-243- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

56 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนพระงามขาง
บานเลขท่ี 5/1 ถึง
บานเลขท่ี 28 เช่ือมตอ
ของเดิม 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน  

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 6.00-7.00  
เมตร ยาวประมาณ 190.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา         
1,350 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา   
380.00 เมตร 

2,400,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-244- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

57 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหวยยอด ซอย 11 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน  

- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  
กวาง 2.00-3.00 ม. ยาวประมาณ 
150.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไมนอย
กวา 350 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
กวาง 0.50 ม.  ลึกประมาณ 0.50 ม.  
พ้ืนดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ความยาวประมาณ 
190.00 เมตร พรอมประสานทอ  
รับน้ํา  2 จุด 
- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
กวาง 0.80 ม.  ลึกประมาณ 0.80 ม.  
พ้ืนดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตาม
สภาพพ้ืนที่ความยาวประมาณ 
55.00 เมตร 

1,420,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-245- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

58 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและทางเทา 
พรอมกอสรางเคเบิลใต
ดินไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า 
ถนนไทรงาม 
  
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
(โครงการท่ีเกินศักยภาพ) 

- เพื่อแกไขปญหาการจราจร
และปญหาน้ําทวมขัง 
 - เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนไทรงามใหมีความเปน 
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 
  

- กอสรางระบบระบายน้ํา  
และทางเทาถนนไทรงาม  
จากถนนราชดําเนินถึงบริเวณ
โรงรับจํานํา 
- กอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/แรงตํ่า  ตาม
แบบแปลนของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 
 
  
 
 
 

25,000,000 
งบขอรับการ 
สนับสนุน 

 

- - - สามารถแกไขปญหา
การจราจรและปญหาน้ํา
ทวมขังไดดียิ่งข้ึน 
- ทัศนียภาพของถนน    
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนขนานทาง
รถไฟ (กันตัง) จากถนน
คลองน้ําเจ็ดถึงถนนกันตัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อรักษาสภาพผิวจราจรให
เกิดความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- ไสผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร 
พื้นท่ี 12,800 ตารางเมตร 
- งาน Recycling หนา          
0.15 เมตร พื้นท่ี 12,800 
ตารางเมตร  
- งานปูผิวจราจรแอสฟลท    
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
ยาว 1,270.00 เมตร พื้นท่ี 
12,800 ตารางเมตร  พรอม
งานตีเสนจราจรและ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
 

5,200,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนเวียนกะพัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อรักษาสภาพผิวจราจรให
เกิดความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
  

- ไสผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร 
พื้นท่ี 68,500 ตารางเมตร 
- งาน Recycling หนา          
0.15 เมตร พื้นท่ี 68,500 
ตารางเมตร  
- งานปูผิวจราจรแอสฟลท    
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
กวาง 11.00 – 20.00 เมตร  
ยาว 2,380.00 เมตร พื้นท่ี 
68,500 ตารางเมตร        
พรอมงานตีเสนจราจรและ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 

26,500,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-248- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

61 โครงการกอสรางถนน   
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนน 
วัดคลองน้ําเจ็ด  
(บางรัก-ควนขัน) ขาง
บานเลขท่ี 2/5 ไปทาง 
ทิศเหนือ 
 
(เสนอโดยคํารองของ 
นายวรพงศ เหนี่ยวยอย  
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2553) 

- เพื่อใหมีถนน คสล.ท่ีได
มาตรฐานในการสัญจรของ
ประชาชน 
- เพื่อใหมีทางสําหรับการ
ระบายน้ําจากถนนและอาคาร
ท่ีมีมาตรฐาน  

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.00  เมตร 
ยาวประมาณ 76.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
152 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ท้ังสองขางไมนอยกวา   
152.00 เมตร 

- 650,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

62 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนควนหาญ 
จากอนุสาวรียพระยา 
รัษฎานุประดิษฐ ถึงถนน
ศรีตรัง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อรักษาสภาพผิวจราจรให
เกิดความสะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
 

- ไสผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร 
พื้นท่ี 4,900 ตารางเมตร 
- งานปูผิวจราจรแอสฟลท    
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
กวาง 6.00 – 11.50 เมตร ยาว 
ประมาณ  520.00 เมตร พรอม
งานตีเสนจราจรและ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
 
 
 
 

- - 2,100,000 
 

- ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  



 

-250- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุงทางเทา
ถนนโคกขัน บริเวณ
บานเลขท่ี 21/12 (อนุสาวรียฯ) 
ถึงถนนศรีตรัง 
 
(เสนอโดย 
นายประพัฒน  วัฒนสิน  
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
และเดินเทา 

รื้อทางเทาเดิมออกแลว
กอสรางคันหินพรอมทางเทา 
กวางเฉลี่ย 1.20 – 1.50 เมตร  
แลวปูกระเบ้ืองคอนกรีตอัด
แรง ความยาวพรอมบอพัก 
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
1,035.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 

3,570,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนและ 
เดินเทา 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-251- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

64 โครงการกอสรางถนน   และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
จากถนนพัทลุง ซอย 11  (ขาง
บานเลขท่ี 28/34 ไปทางทิศ
เหนือ เลี้ยวซายไปทางทิศ
ตะวันตกจดขางบานเลขท่ี 
17/55) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ  กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.00  เมตร 
ยาวประมาณ 96.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
192 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ประมาณ 96.00 เมตร 
 

- 470,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-252- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

65 โครงการกอสรางถนน   และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก
จากถนนพัทลุง ซอย 11 (เริ่ม
จากบานเลขท่ี 13/6 ไปทางทิศ
ใต จดถนนพัทลุง ขาง
อนุสาวรียพระยา 
รัษฎานุประดิษฐ) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ  กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 2.00 - 4.50  
เมตร ยาวประมาณ 200.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
595 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนผิวเรียบ มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ประมาณ 200.00 เมตร 
 

- 1,105,000 
 

- - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-253- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

66 โครงการกอสรางถนน   และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เพลินพิทักษ ซอย 8 (จาก
บานเลขท่ี 7/15  
ซอย 8 ถึงบานเลขท่ี 33/5 ซอย 
10) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ  กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 3.00 – 4.50  
เมตร ยาวประมาณ 130.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
325 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.กวาง 0.50 เมตร  ลึก
ประมาณ 0.50 เมตร  พื้น
ดานบนเปนรางต้ืน มีฝาปด
เปดทุกระยะ 7.00 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ีความยาว
ไมนอยกวา 130.00 เมตร 
 

680,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-254- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

67 โครงการกอสรางถนน   ค.
ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 
(หนาบานเลขท่ี 44/15 ถึงถนน
เพลินพิทักษ ซอย 10) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ  กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กวาง 10.00  เมตร 
ยาวประมาณ 140.00 เมตร  
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,400
ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

880,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  



 

-255- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง  และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

68 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนน
เลี่ยงเมือง (โคกขัน) (หนา
บานเลขท่ี 40/11 ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงบานเลขท่ี 
48/15) 
 
(เสนอโดย 
นายยงยุทธ  กิติพงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล) 

- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- กอสรางรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล.  กวาง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  พื้นดานบน
เปนรางต้ืน มีฝาปดเปดทุก
ระยะประมาณ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นท่ี ความ
ยาวประมาณ 150.00 เมตร 
 
 
 

400,000 
 

- - - การระบายน้ําจากถนน 
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
น้ําไมทวมขัง 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

 



 
-256- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการจัดการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหประชาชนใชถนนมี
ความปลอดภัย 
- เพื่อลดปญหาการใชรถใช
ถนนในเขตเทศบาล 
- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุในการจราจร 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงระบบการจราจรใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
- ตีเสนจราจรถนนท่ีไม
ชัดเจน 
- ติดต้ังอุปกรณและ
เครื่องหมายจราจร 
- ปรับปรุงและซอมแซม
ระบบสัญญาณไฟจราจรและ
อุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจราจร 

400,000 400,000 400,000 - ทําใหบานเมืองมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 
- ลดปญหาการจราจรใน
เขตเทศบาล 
- ลดอุบัติเหตุในการใช
รถใชถนนของ
ประชาชน 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการติดต้ังปายบอก
ทางภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
  

- เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การสัญจรภายในเขต 
เทศบาลนครตรัง 
- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

ติดต้ังปายบอกทางช่ือถนน
สายตางๆภายในเขตเทศบาล  
โครงสรางสแตนเลส   แผน
ปายทําดวยเหล็กชุบสังกะส ี 
รวม 200 ปาย ดังนี ้
1. ถนนวิเศษกุล          40 ปาย 
2. ถนนกันตัง              30 ปาย 
3. ถนนหวยยอด         25 ปาย 
4. ถนนทากลาง          30 ปาย 
5. ถนนราชดําเนิน      10 ปาย 
6. ถนนเพลินพิทักษ    25 ปาย 
7. ถนนพัทลุง              30 ปาย 
8. ถนนเจิมปญญา       10 ปาย 

- 1,500,000 
 

- - เกิดความสะดวกใน
การเดินทางและการใช
รถใชถนนภายในเขต
เทศบาล  

- สํานักการชาง 
- งานสถานท่ี 



 
-258- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการตีเสนจราจร
ถนนขนานทางรถไฟ   
(ถนนทากลาง-หลัง
สวนสาธารณะสมเด็จ 
พระศรีนครินทร 95) 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 
- เพื่อความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน 
 

- ตีเสนทางมาลายและเสน
จราจร พื้นท่ีไมนอยกวา    
750 ตารางเมตร 
- ตีเสนหามจอด (เสนขาว
แดง) ระยะทางรวมไมนอย
กวา 80.00 เมตร 
- ติดต้ังโคมไฟกระพริบ solar 
cell ขนาด 300 mm. จํานวน    
3 ชุด 
 
 
 

374,000 
 

- - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
  
  
  

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหบุคลากรของเทศบาล
ไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี  
ความสําคัญของหนวยงาน
การปกครองทองถิ่นท่ีมีตอ
สังคม 
- เพื่อประชาสัมพันธงานของ
เทศบาลท่ีมีตอสังคมให
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

- จัดกิจกรรมทางศาสนา 
- จัดกิจกรรมรวมกับเหลา
กาชาดจังหวัดตรังรับบริจาค 
โลหิต 
- จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณ
สาธารณะตาง ๆ 
 

100,000 100,000 100,000 -  บุคลากรเทศบาลได
ตระหนักและระลึกถึง
บทบาทและหนาท่ีเพื่อ
เกิดการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเทศบาลและ
พัฒนาทองถิ่น 
- เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธบทบาท
หนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นให
ประชาชนรับทราบอยาง
กวางขวาง 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
นครตรัง 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

- จัดประชุมเวทีประชาคม
ทองถิ่น/องคกรจัดทําแผน/
พนักงานเทศบาล และภาคี
การพัฒนาเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
สามป อยางนอย 1 ครั้ง 
ผูเขารวมประชุมประมาณ 
400 คน 

 

300,000 300,000 300,000 - แผนพัฒนาเทศบาลมี
ความสอดคลองกับ
ปญหา/ความตองการ 
ของประชาชนทองถิ่น  

- การพัฒนาเทศบาลมี
ความเจริญกาวหนาสู
ความสมดุลยั่งยืนท่ียึด
ประโยชนประชาชนทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
และคานิยมใหทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ
เทศบาล 

- เพื่อสงเสริมและยกยอง
เชิดชูคนดีใหสังคมไดรับ
รูและเปนแบบอยางแก
บุคคลอื่น 

- จัดกิจกรรม เชน การรณรงค  เผยแพร
ประชาสัมพันธ การประกวดคําขวัญ 
บทความ เพื่อตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหรือประกาศ
เกียรติคุณแกผูกระทําความดีใหสังคม
ไดรับรู 

30,000 - - - สามารถสรางจิตสํานึก 
คานิยมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการแกไข
และรับผิดชอบตอการ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดเก็บขอมูล
ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินงานของเทศบาล 

- เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ยกระดับการพัฒนาเทศบาล
ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานบริหาร
จัดการดานการนําบริการไปสู
ประชาชน และดานความพึง
พอใจ 

- จัดทําแบบสอบถามและสุม
สํ า ร ว จ แ บ บ ส อ บ ถ า ม กั บ
บุคลากรในหนวยงานและ
ประชาชนท่ัวไปในชุมชน
เทศบาลเพื่อเก็บขอมูลความ
คิดเห็นการดําเนินงานของ 
เทศบาล ท้ัง 3  ด าน ไดแก 
ด านบริ หารจั ดการ การนํ า
บริการไปสูประชาชน และ
ดานความพึงพอใจ 

50,000 - - -ไ ด ข อ มู ล ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของเทศบาล
นครตรังเพื่อนํามาใชใน
การยกระดับการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนา
เทศบาลใหดียิ่งข้ึน 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- ฝายแผนงานและ
งบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการยุวนักประชา-
สัมพันธ 

-.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนท่ี
สนใจทางดานการจัดรายการ
วิทยุไดมีโอกาสแสดงออก
ดานการเปนนัก
ประชาสัมพันธท่ีดี 

-.เพื่อสรางนักจัดรายการวิทยุ
รุนเยาวในการประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาลนครตรัง 

- อบรมใหความรูดานการเปน
นักประชาสัมพันธแกนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง
และเยาวชนท่ีสนใจ 1 รุน 
จํานวน 50 คน 

50,000 - - - นักเรียนและเยาวชน
ไดรับความรู ความเขาใจ  
ในการจัดรายการวิทยุท่ี
ถูกตอง 

- นักเรียนและเยาวชนได
รวมเปนเครือขายในการ
ประชาสัมพันธขาว
เทศบาลนครตรัง 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําป 

 

 

-.เพื่อสรุปและเผยแพรผลการ
ดําเนินของเทศบาลใน
ปงบประมาณท่ีผานมาให
ประชาชนไดรับทราบ 

 

 

 

 

- สรุปผลและจัดพิมพรายงาน
ผลการดําเนินงาน รอบ
ระยะเวลาหนึ่งป จํานวน  500  
เลม 

250,000 250,000 250,000 -ประชาชนไดทราบ
ขอมูลขาวสารและผล
การดําเนินงานของ
เทศบาล 

 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรขาวสารของ
เทศบาลนครตรัง ”นางฟา
สาร” 

 

 

 

- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารและการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาลรายสอง
เดือน 

- จัดพิมพวารสาร “นางฟา
สาร” ปละ 6 ฉบับ (รายสอง
เดือน) ครั้งละ 3,000 เลม รวม
จํานวน 18,000 เลม 

400,000 400,000 400,000 - เพิ่มชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลให
ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลอยางตอเนื่อง 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 

- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการเทศบาล
พบสือ่มวลชน 

- เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
เทศบาลกับผูมีอาชีพสื่อสารมวลชน 
- เพื่อเพิ่มชองทางดานการ
ประชาสัมพันธขาวสาร ผลงานของ
เทศบาลใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
-เพื่อพัฒนาองคความรูทางดานงาน
ประชาสัมพันธและแนวทางวิธีการ
ใหม ๆ เพื่อปรับใชในการประชา-
สัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่มความรูหรือประสบ-การณ
ดวยการดูงานดานการ
สื่อสารมวลชนภายในจังหวัด
ตรังและจังหวัดใกลเคียงใหแก
ผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาล
ท่ีเกี่ยวของ อยางนอย ปละ 1 
ครั้ง 
- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร
ผลงานเทศบาล เชน 
นิทรรศการ การแถลงขาวฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 - กอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางเจาหนาท่ีท่ีทํางาน
ทางดานการประชาสัมพันธ
ทองถิ่น 
- เปนการเพิ่มชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลฯใหครอบคลุมมากข้ึน 
- เปนการเพิ่มศักยภาพทางดาน
งานประชาสัมพันธบุคลากร 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 

- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
-  เพื่อสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน 
-  เพื่อสงเสริมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

-  สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง  
จํานวน  24  คน 
-  สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลนครตรังต้ังเปน
กองกิจกรรมตามมติสภา
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 -  เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครตรังไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานภาวะผูนํา 

-  สวนราชการ  ผูปกครอง  และ
ชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 
-  เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการจัดต้ังและ
เลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
-เพื่อประสานความรวมมือ
ระหวางเทศบาลกับประชาชน  
-เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาชุมชน 
 
 

-ดําเนินการจัดต้ังชุมชนใน
เขตเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
-ดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการบริหารชุมชน 
กรณีครบวาระหรือวางดวย
กรณีตาง ๆ 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 -ประชาชนใหความ
รวมมือกันแกไขปญหา
ของตนเอง 
-ประชาชนไดรับการ
ฝกฝนเรียนรูการทํางาน
กลุมมากยิ่งข้ึน 
-ประชาชนไดตัวแทน 
ผูนําชุมชนจากการ 
เลือกต้ังจากประชาชน 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.1 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 

-เพื่อนําแผนแมบทมาบรรจุเปน
แผนพัฒนาเทศบาล 
-เพื่อใหการพัฒนาดานชุมชน 
เปนไปอยางมีระบบ 
-เพื่อใหปญหาของชุมชน
ปรากฏในแผนและงบประมาณ 

-จัดทําแผนแมบทในเขตเทศบาล  
ท้ัง  27  ชุมชน โดยแตละชุมชนจะมี
แผนแมบทของตนเอง  โดยไดพ้ืน
ฐานขอมูลและประเด็นปญหาของ
ประชาชนและความตองการของ
ประชาชนมาบรรจุไวในแผนแมบท
ชุมชนของแตละชุมชนซึ่งแตละ
ชุมชนตองมีแผนแมบทของตนเอง
ชุมชนละ 1 เลม เพ่ือใชในการเปน
ขอมูลในการพัฒนาและขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและจาก
รัฐบาลกลาง 

150,000 150,000 150,000 -ทําใหเทศบาลสามารถ
นําปญหาของชุมชนใช
ในการแกไขปญหาได
อยางเปนระบบและ
ถูกตองตามความ
ตองการของประชาชน 
-ทําใหเทศบาลสามารถ
จัดต้ังงบประมาณในการ
แกไขปญหาความ
ตองการของชุมชนได
ตรงตามความจําเปน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

5. ยุทธศาสตร   การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    5.2  แนวทางการพัฒนา   รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการใหบริการจัดทํา
ปายเลขท่ีบาน  เพื่อ
เทิดพระเกียรติ  เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา  
84 พรรษา 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน 
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา  
- เพื่อใหบานทุกหลังติดเลข
หมายประจําบานเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบของ
สํานักงานและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
- เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยของทองถิ่น
และชุมชน 

 -  จัดทําปายพลาสติกระบุ
เลขท่ีบานและคาใชจายอื่น ๆ 
ในการจัดทําปาย ในชุมชน 
เขตเทศบาลนครตรัง    
1.ชุมชนตนสมอ 472 หลัง 
2.ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 427 
หลัง 
3.ชุมชนน้ําผุด  365 หลัง 
4.ชุมชนนาตาลวง 715 หลัง 
5.ชุมชนโปะเซง 691 หลัง 
6.ชุมชนทาจีน 262 หลัง 
 

30,000 30,000 30,000 - ทําใหประชาชนมีความ
ประทับใจในบริการของ
เทศบาล 
-  หนวยงานของรัฐ
ไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานดานบริการ
ประชาชน 
- เปนแบบอยางในดาน
บริการท่ีมีการพัฒนา
บริการสูความเปนเลิศ   

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานทะเบียนฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
5. ยุทธศาสตร  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     5.2 แนวทางการพัฒนา   รักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบรอย  และความเปนระเบียบของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ               

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

2 โครงการจัดระบบสราง
ระเบียบนครตรังรวมพลัง
ดวยมือเรา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ  มีความรูความเขาใจ  และ
มีสวนรวมในเรื่องการจัดระเบียบ, 
การรักษาความสะอาด, การต้ังวาง
จําหนายสินคา ฯลฯ--- เพื่อปองกัน
การสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสินเม่ือ
เกิดอุบัติเหตุ 
- ประชาชนตระหนักถึงการปอง 
กันอุบัติเหตุทางจราจร 

 -อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุทางจราจรแก
กลุมเปาหมาย ประชาชนท่ัวไป / 
เยาวชน/ พนักงาน/ลูกจางของ
เทศบาลและบริษัทเอกชน 
 จํานวน  200 คน    ระยะเวลา
อบรม  1 วัน 
- ศึกษาดูงานการจัดความระเบียบ 
เรียบรอยของบานเมืองในพื้นท่ี
ตางจังหวัด  1 ครั้ง  

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

200,000 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

- ประชาชนท่ัวไปไดรับ 
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติเหตุทาง
จราจร เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
ทางจราจรสามารถ 
ลดความสูญเสียดานชีวิต
และทรัพยสินได 
 - บานเมืองมีความเปน
ระเบียบ และมีความ
สะอาดมากข้ึน 

 -กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 
 -งานรักษา 
ความสะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ สืบสาน 
สงเสริมเอกลักษณ จารีต
ประเพณีทองถิ่น 

-เพื่ออนุรักษ สืบสาน สงเสริม
เอกลักษณ จารีตประเพณี
ทองถิ่นใหเปนท่ีรูจักและคง
อยูสืบไป 

1.จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
สงทายปเกา ตอนรับปใหม 
ในวันท่ี 31 ธันวาคม  
ประกอบดวยการแสดงดนตรี, 
มหรสพ , การประกวดของ
เยาวชน , รําวงโบราณ  ฯลฯ   
และการทําบุญตักบาตร  ใน
วันท่ี 1 มกราคม  มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ  3,000 คน 
 

5,800,000.- 5,800,000.- 5,800,000.- --เอกลักษณ จารีต
ประเพณีทองถิ่นเปนท่ี
รูจักและคงอยูสืบไป 

 

 

-สํานักปลัดเทศบาล 

-งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   2.จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน 
ประกอบดวย พิธีตาม
วัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือ
สายจีน ขบวนแห  กิจกรรม
บนเวที  ฯลฯ  มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ  5,000 คน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   3.จัดงานประเพณีถือศีลกิน
ผัก  ประกอบ ดวย  พิธีรับ
องคศักด์ิ สิทธิ์   กิจกรรมเวียน
ธูปเวียนเทียน การตก แตง
เมือง  กิจกรรมบนเวที  การ
ประกวดธิดาเจาแมกวนอิม  
ฯลฯ มีผูเขากิจกรรมประมาณ 
10,000 คน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการจัดงานประเพณี
ลากพระ 

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
การฟนฟู อนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเจริญรุงเรือง 
3. เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ความสามัคคีและการทํางาน
รวมกันในหมูคณะ 
4. เพื่อทะนุบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนา 
 

- จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลากพระโดยการมีสวนรวม
จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ปละ 1 ครั้ง 
- มีผูเขารวมกิจกรรมงาน
ประเพณี ประมาณ 10,000 
คน 
- มีการสงเรือพระจากวัด
ตางๆ ในทองถิ่นและจังหวัด
ตรัง เขารวมกิจกรรม จํานวน
ประมาณ 50 ลํา 

300,000 300,000 300,000 - ไดรับความรวมมือรวม
ใจและมีความรักความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมจากองคกร
ตางๆ  
- กิจกรรมประเพณีลาก
พระไดรับการอนุรักษ
สืบตอไวใหลูกหลาน
ตอไป 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประจําถิ่นและ
ศิลปนพื้นบาน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมประจําถิ่น 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนการแสดงมหรสพ
พื้นบาน 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนอาชีพการแสดง
ศิลปนพื้นบาน 
 
 
 

-  เด็ก  เยาวชนและประชาชน
ในทองถิ่นไดแสดงออกทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
-  เด็ก  เยาวชนและประชาชน
ไดประกอบอาชีพเปนศิลปน
พื้นบาน  จํานวน 1 ครั้ง  
ผูเขารวมจํานวน 1,000 คน   

250,000 250,000 250,000 -  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีความรูใน
การแสดงพื้นบาน 
-  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีอาชีพการ
แสดงศิลปนพื้นบานมาก
ข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
-  เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนความรัก   
ความสามัคคีในสถาบัน
ครอบครัวและสังคม 

1.  จัดกิจกรรมบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร)  ดังนี ้
-  กิจกรรมทางศาสนา  เชน  
สรงนําพระ พิธีตักบาตร ฯลฯ 
-  กิจกรรมดานบันเทิง  เชน  
มโนราห  หนังตะลุง 
-  กิจกรรมรดนําพรผูสูงอาย ุ
-  กิจกรรมแขงขันกีฬา
พื้นบาน 
-  กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  ประชาชนมีความ
เขาใจประวัติของ
ประเพณีสงกรานต 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ใหดํารงอยูสืบไป 
-  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของสายน้ํา 
-  เพื่อสงเสริมการละเลน
พื้นบานใหดํารงอยูสืบไป 

1.  จัดกิจกรรมบริเวณทาน้ํา
วัดประสิทธิชัย  จํานวน  1  
ครั้ง  ดังนี ้
-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ศิลปนพื้นบานรวมถึง
กิจกรรมระลึกถึงประโยชน
ของสายน้ํา 
-  กิจกรรมภาคกลางวัน  เชน  
ประกวดกระทงใบตอง ฯลฯ   
-  กิจกรรมกลางคืน เชน 
การประกวดนางนพมาศ 
กระทงใหญ ฯลฯ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีเยาวชนและประชาชน
เขารวมกิจกรรม  ซึ่งเปน
การสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและศิลปน
พื้นบานใหดํารงอยู
สืบไป 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการจัดกิจกรรม
ฉลองวันเด็กแหงชาติ 
 

-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม
สรางสรรค 
-  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมี
ความสนุกสนานเนื่องในวัน
เด็กแหงชาติ 
-  เพื่อเปนการใหความสําคัญ
แกเด็กและเยาวชน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ  จํานวน  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 -  มีเด็กและเยาวชน 
เขารวมกิจกรรม
ประมาณ  5,000  คน 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมกิจกรรมมีความรู
และไดแสดงออกในทาง
ท่ีถูกตองและเหมาะสม 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมกิจกรรมมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
-  เด็กและเยาวชนท่ี 
เขารวมโครงการได
ตระหนักถึงความสําคัญ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

-  สงเสริมใหเด็กไดมีการ
แสดงกิจกรรมตาม
ความสามารถอยางเหมาะสม
กับวัยสอดคลองกับพัฒนาการ
ท้ัง  4  ดาน 

-  เด็กเล็กของศูนยพัฒนาฯ
เทศบาลทุกคนไดรวม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   
ปละ  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 -  เด็กเล็กทุกคนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรังไดรวมกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ  คิดเปน
รอยละ  100% 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระวัดควนขัน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีของทองถิ่นใหดํารง
อยูสืบไป 
-  เพื่อสงเสริมการละเลน
พื้นบานใหดํารงอยูสืบไป 
-  เพื่อใหสมาชิกของชุมชนได
รูจักการทํางานรวมกัน 
-  เพื่อปลูกฝงความสามัคคีใน
ชุมชน 
 
 
 

-  จัดงานจํานวน  2  วัน 2  คืน 
-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีของทองถิ่น  เชน  
ประเพณีชักพระ  การทําขนม
ตม  การทําขนมลา ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 - มีเยาวชนและ
ประชาชนรวมกิจกรรม  
3,000  คน   
-  มีหนวยงาน/ชุมชน
และโรงเรียนสงกิจกรรม
เขารวม  10  ประเภท 
-  ไดมีการสืบทอด
ประเพณีของทองถิ่นให
ดํารงอยูสืบไป 
-  เกิดความรักและความ
สามัคคีในชุมชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
    6.1   แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมดนตรี
ไทยและนาฏศิลปอนุรักษ
มรดกวัฒนธรรมไทย 
 
 
(เสนอโดย 
นายสมนึก  เชียรวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 

-เพื่อใหเด็ก นักเรียน เยาวชน
ประชาชนไดรวมเผยแพร  
อนุรักษสืบสานศิลปดนตรี
ไทย  นาฏศิลปและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

-จัดกิจกรรมการฝกเรียนรูดาน
ดนตรีไทยภาคปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน 
ชุมนุมดานศิลปดนตรีไทย
นาฏศิลป 
-จัดกิจกรรมการเขาคายดนตรี
ไทยและนาฏศิลป 
-จัดกิจกรรมการไหวครู 
-จัดกิจกรรมอบรม 
ทัศนศึกษาความรูดานศิลปะ
ดนตรีไทยนาฏศิลป 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1. เด็ก นักเรียน เยาวชน
ประชาชนท่ัวไปไดรับรู
เขาใจเกิดความตระหนัก
ในคุณคาของศิลปะ
ดนตรีไทย 
2. รูสึกหวงแหนและเกิด
ความมุงม่ันการฝกซอม
ดนตรีไทยมากยิ่งข้ึนอัน
จะทําใหศิลปดนตรีไทย
เกิดการพัฒนางอกงาม
เจริญยิ่งๆข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1   แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

       3. เกิดทายาททางดาน
ดนตรีไทยนาฏศิลปท่ีจะ
สืบทอดตอไปในอนาคต
อยางหาคุณคาไมไดโดย
เทศบาลนครตรังจะเปน
องคกรท่ีมีบทบาทเปน
อยางยิ่ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.1   แนวทางการพัฒนา   อนุรักษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  สงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการปนจักรยาน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

-เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู
ประเพณี  วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
-เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
-เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางเยาวชนกับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 
 

-จัดกิจกรรมปนจักรยาน 
สืบสานประเพณี   วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น  
จํานวน  4  ครั้ง มีเยาวชนเขา
รวมกิจกรรมจํานวน 200  คน 

200,000 200,000 200,000 -ประเพณี  วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการถายทอดสู
เยาวชนและคงอยูคู
ทองถิ่นเทศบาลนครตรัง
ตลอดไป 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการเงินอุดหนุน
ศาสนา 

-  เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
-  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับศาสนพิธี
ตางๆ 
-  เพื่อสงเสริมและจูงใจให
ประชาชนเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา 
 
 
 

-  จายเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนาของวัดใน
เขตเทศบาลนครตรัง 
 

100,000 
(ใหเงิน 

อุดหนุน) 

100,000 
(ใหเงิน 

อุดหนุน) 

100,000 
(ใหเงิน 

อุดหนุน) 

- ประชาชนสามารถรวม
พิธีกรรทาง
พระพุทธศาสนาและมี
การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเกี่ยวกับศาสน
พิธีตางๆ ใหดํารงไว 
-  ทําใหประชาชนท่ีนับ
ถือศาสนาอื่นๆ ไดจัด
กิจกรรมทางศาสนา
อยางท่ัวถึง 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการจัดงานประเพณี
ทําบุญวันสารทเดือนสิบ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 
 

1.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
การอนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น 
2.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
การเผยแพรความรูความเขาใจ
ประเพณีทําบุญวันสารทเดือน
สิบ 
3.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ความรัก  ความสามัคคีใน
สถาบันครอบครัวและสังคม 

-  มีพุทธศาสนิกชนรวมงาน
ประเพณี จํานวน  10,000  คน 
-  มีการจัดและนําหมรับมา
แสดงโชวในงานจํานวน  9  
หมรับ 
-  มีประชาชนจากตางทองถิ่น
ตางจังหวัดมาทองเท่ียวชม
งานประเพณีประมาณ  3,000  
คน 
 
 
 

250,000 
 

250,000 250,000 -  ประชาชนรวมกัน
อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ใหอยู 
-  เรื่องราวตํานานการ
ทําบุญเดือนสิบของชาว
ใตถายทอดใหคนท่ัวไป
ไดรับรูเขาใจอยาง
ถูกตอง 
-  มีประชาชนท่ีสนใจ
เดินทางมาชมกิจกรรม
จํานวนมาก 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการศาสนา 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และศาสนาตาง ๆ  ในทองถิ่น
ใหเจริญรุงเรือง 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนให
เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ในทองถิ่นใชหลักธรรมเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนคนดีของ
สังคม 

-  จัดกิจกรรมในการทําบุญ
เนื่องในวันพระ  จํานวน  9  
วัดในเขตเทศบาล  และมี
พุทธศาสนิกชนเขารวม 
-  จัดกิจกรรมพัฒนาจิต  “รส
พระธรรมนําสังคม”  ปละ  3  
ครั้ง  และมีพุทธศาสนิกชน
เขารวมครั้งละ  1,000  คน 
-  จัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น  
จํานวน  1  ครั้ง 
 
 

400,000 400,000 400,000 -  ศาสนิกชนใช
หลักธรรมเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจปฏิบัติตน
เปนคนดี 
-  ศาสนาในทองถิ่นมี
ความรุงเรืองสืบไป 
-  ศาสนิกชนมีความรู
ความเขาใจและศรัทธา
ในศาสนาของตนอยาง
ถูกตองมากข้ึน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสําคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ทางศาสนิกชนยึดม่ันใน
พระพุทธศาสนาในหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา 
2. สงเสริมสนับสนุนให
พุทธศาสนิกชนไดรวม
กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
พุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติ
ธรรมดวยการถวายพุทธบูชา 
ธรรมะบูชา และสังคบูชาได
อยางถูกตอง 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา, 
วันออกพรรษา, วันมาฆบูชา, 
วันวิสาขบูชา  ปละ 1 ครั้ง  
ตอกิจกรรม 

200,000 200,000 200,000 - พุทธศาสนิกชนมีท่ียึด
เหนี่ยวทางดานจิตใจ
สามารถประพฤติ 
ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองท้ังกาย วาจา ใจ 
ตามหลักธรรมะแหง
พระพุทธศาสนา 
- ทะนุบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนาให
เจริญรุงเรืองตอไป 
- สังคมมีความสุข 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกจิการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานทอดกฐิน
สามัคคี 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  
การทํานุบํารุพระพุทธศาสนา 
-  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน
พุทธศาสนิกชน  ทําหนาท่ี
ของชาวพุทธและนํา
หลักธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 

-  มีพุทธศาสนิกชนเขารวม
กิจกรรมประมาณ  5,000  คน 
 

50,000 50,000 50,000 -  พุทธศาสนิกชนได 
สืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 
-  วัดมีปจจัยเพื่อใชใน
การทํานุบํารุงศาสนา
และกิจสงฆ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

6. ยุทธศาสตร  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    6.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการกิจกรรม
บรรรพชาและอุปสมบท
ภาคฤดูรอน 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-  เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู  ความเขาใจ
ในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 
-  เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 
 
 
 
 
 

-  จัดกิจกรรมบรรพชาและ
อุปสมบทชวงปดภาคเรียน  
จํานวน  2  วัด   เวลา  1  เดือน 

300,000 300,000 300,000 -  มีเด็ก  เยาวชนสมัคร
เขาบรรพชาอุปสมบท  
จํานวน  100 คน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจการศาสนา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีและวิทยาการ
ใหมในการปฏิบัติงานในดาน
การพัฒนาทองถิ่นเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพื้นฐานเฉพาะ
ทางท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน การเงิน การคลัง 
กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม   จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 - จัดอบรม สัมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทัศนศึกษาดูงาน
ท้ังในและตางประเทศใหกับ
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจางของเทศบาลท้ัง
องคกรในเรื่องการบริหารการ
จัดการ การบริการ จํานวน  
1,000 คน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - เพิ่มสมรรถภาพ
บุคลากรใหมีความรู  
ความเขาใจมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดีข้ึน 
- ลดความเสี่ยงในเรื่อง
ของการทําผิดวินัย
ละเมิดและคดีอาญา 

-สํานักปลัดเทศบาล 
- งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
- เพื่อใหเกิดความชํานาญ 
-  เพื่อใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 
จํานวน 50 คน 

100,000 - - - ผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและมีความ
ชํานาญในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

-สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกบุคลากร
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท้ังฝายการเมือง  ฝายประจํา
ใหมีความรู  ความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอการพัฒนา 
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของ
ทองถิ่นมีความกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเอง 

- ผูบริหารทองถิ่น  สมาชิก
สภาทองถิ่น  เจาหนาท่ี
ทองถิ่น  พนักงานจางรวมถึง
ลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 
- ระดับปริญญาตรี  ไมเกิน 
รุนละ  28  คน 
- ระดับปริญญาโท  ไมเกิน 
รุนละ   6  คน 

1,644,000 1,644,000 1,644,000 - ทําใหบุคลากรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท้ังฝายการเมือง
และฝายประจํามีความรู  
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนแกทองถิ่น 
- ทําใหบุคลากรของ
ทองถิ่นมีความกาวหนา
ในอาชีพราชการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
     7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพของบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการประชุมเครือขาย
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดรับการพัฒนาความรู
พัฒนาทักษะเพิ่มความรู   
ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
- เพื่อใหเกิดความชํานาญ 
- เพื่อใหการชวยเหลือ
ผูประสบภัยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย    
ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 
จํานวนผูเขาอบรม 50 คน 
 

50,000 50,000 50,000  - ผูเขารับการอบรมมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ทําใหสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการฝกอบรมเทคนิค
การเปนพิธีกร และการ
พูดในโอกาสตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสงเสริมบุคลากรของ
เทศบาลท่ีสนใจไดเรียนรู และ
พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ดานการพูด  และการเปน
พิธีกรของหนวยงานใน
โอกาสตางๆ 
 
 
 
 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวนการงาน 
พนักงานเทศบาลนครตรัง 
จํานวน  50  คน 

50,000 - - - บุคลากรของเทศบาลมี
ทักษะการพูดและการ
เปนพิธีกรท่ีถูกตอง 
- สามารถพูดและเปน
พิธีกรในโอกาสตาง ๆ 
ไดตามเหมาะสม 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู
และนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนาหนวยงานใหกาวทัน
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 
 
 

- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการในการปฏิบัติหนาท่ีแก
พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน 2 ครั้ง 

750,000 750,000 750,000 - พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรูความสามารถ
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานการสอนและ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานการเจาหนาท่ี 
 



 
-297- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นกลุมการศึกษา
ทองถิ่นท่ี  4 

-  เพื่อหาแนวทางพัฒนา
งานวิชาการของระดับกลุม
การศึกษาทองถิ่นท่ี  4 
-  เพื่อใหคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ         
การจัดการศึกษาทองถิ่นได
ศึกษาเรียนรูนวัตกรรมใหม
ทางการศึกษาและนําความรู
มาพัฒนาหนวยงาน 

-  คณะกรรมการประเมินงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ทองถิ่นระดับกลุมการศึกษา
ทองถิ่นท่ี  4  จํานวนไมตํ่า
กวา  30  คน จํานวน 1 ครั้ง 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

300,000 
(เงินอุดหนุน) 

-  การจัดการศึกษาของ
อปท.มีคุณภาพและ
คณะกรรมการมี
วิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อใหมีเครื่องมือใชสําหรับ
การปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน 

(1) จอมอนิเตอร  ขนาดไมตํ่า
กวา  19 นิ้ว   จํานวน 4  จอ ๆ 
ละ 10,000 บาท 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร  
จอมอนิเตอร  ขนาดไมตํ่ากวา  
19  นิ้ว จํานวน  2  เครื่อง  
พรอมอุปกรณ 
(3) เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  
2  เครื่อง 
 

40,000 
 
 

120,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

-มีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานและการ
ใหบริการแกประชาชน 

 สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียนฯ 
- งานปองกันฯ 
- งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (4)  เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ  จํานวน  4  ชุด  ราคา
ชุดละ  50,000  บาท 
 
 
(5)  เครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด  
ประกอบดวย 
-  ไมโครคอมพิวเตอร  1  
เครื่อง  
-  เครื่องสํารองไฟ  กําลังไฟ
ไมนอยกวา  500  VA จํานวน  
1  เครื่อง 
-  โตะและเกาอี้  1  ชุด 

200,000 
 
 
 
 

50,000 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานธุรการ 
- งานกิจกรรมฯ 
- งานศึกษานิเทศก 
-  งานการเจาหนาท่ี 
- งานหองสมุด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (6)  เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคพรอมอุปกรณ  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 
1 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท 
- ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
10  ชุด ๆ ละ  35,000 บาท  
-ร.ร.ท. 6  (วัดตันฯ) จํานวน 1 
ชุด  ๆ ละ 60,000 บาท 
 
 

480,000 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

 -  ร.ร.ท.6  
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (7)  เครื่องพริ้นเตอรสี/สแกน
แบบเลเซอร จํานวน 2 เครื่อง 
สําหรับ 
รร.ท.1 (สังขวิทย) จํานวน 1 
เครื่อง  
งานพัฒนาสื่อฯ จํานวน 
1 เครื่อง 
(8)  เครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน30ชุดพรอมอุปกรณ
และโตะเกาอี้ จํานวน 30 ชุดๆ
ละ 28,000 บาท  
(9) เครื่องพิมพเลเซอรจํานวน
4เครื่องๆละ 5,600 บาท 

50,000 
    
 
 
 

 
 

840,000 
 

 
 

22,400 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 -ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
- งานพัฒนาสื่อฯ 
 
 
 
 
 
-ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (10)  เครื่องพริ้นเตอร   
All-in-one  (เครื่องพริ้นเตอร
พรอมสแกนและถายเอกสาร)  
จํานวน  2  ชุด  ราคาชุดละ 
6,000 บาท   สําหรับ 
งานโรงเรียน จํานวน 1 ชุด 
ร.ร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 1 ชุด 
 
(11) เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน 20 
ชุดๆละ 35,000 บาท 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 -ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
- งานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
-ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (12)  เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ  จํานวน 6  ชุด  
ชุดละ  70,000  บาท   
-ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  2  ชุด 
-ร.ร.ท.6  (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน  4  ชุด 
 

420,000 - -  -  ร.ร.ท.5   
(วัดควนขัน) 
- ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (13)  เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ  จํานวน 39  
ชุด ชุดละ  50,000  บาท แต
ละชุดประกอบดวย 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
- เครื่องสํารองไฟ 
- โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 
   พรอมเกาอี้  สําหรับ 
ร.ร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 14 ชุด 
ร.ร.ท.7 (วัดประสิทธิชัย) 
จํานวน 25 ชุด 

1,950,000 - -  -  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 -ร.ร.ท. 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2554 

( บาท) 
2555 

( บาท) 
2556 

( บาท) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14)  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ   
จํานวน 2 ชุด  
รายละเอียด 
   - ไมโครคอมพิวเตอร  2  เครื่อง 
   -  เครื่องสํารองไฟ จํานวน  2  เครื่อง 
   - โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้,  
      จํานวน 2 ชุด  
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 1และ2 
 



 
-306- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (15)  เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณการใชงาน  
จํานวน  3 ชุดๆ ละ  50,000  
บาท  ประกอบดวย 
-ไมโครคอมพิวเตอร  
-เครื่องสํารองไฟ   
-โตะวางเครื่องพริ้นเตอร 
(16)  เครื่องพริ้นเตอร All-in-
one (เครื่องพริ้นเตอรพรอม
สแกนและถายเอกสาร  
จํานวน  2ชุดๆละ 9,700  
บาท)   
(17) เครื่องพริ้นเตอรสี/ A//-
in-one จํานวน 1 ชุด 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

19,400 
 
 
 

25,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 -กองสวัสดิการสังคม 
 

 



 
-307- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (18) เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
 
 
 
(19) โตะทํางาน  จํานวน  1 
ชุด  
 
(20) พัดลมดูดอากาศ ขนาด  
8 นิ้ว   จํานวน   3  ตัวๆละ  
3,000 บาท 

50,000 
 
 
 
 

15,000 
 
 

9,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียน 
- งานธุรการ 
 
 
 
 

 



 
-308- 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 

(21) เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไมตํ่ากวา 30,000  BTU  
จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ   
60,000 บาท 
 
(22) เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไมตํ่ากวา  18,000  BTU  
จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน 
40,000 บาท (หองทํางานรอง
ปลัดเทศบาล ช้ัน1) 

120,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

  สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียน 
- งานธุรการ 

 



 
-309- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 

(23) เครื่องโทรสาร  ระบบ
เลเซอร   ความเร็วในการ
พิมพ ไมตํ่ากวา 18 แผน/นาที 
สามารถสงเอกสารดวย
ความเร็วสูงไมตํ่ากวา  4 
วินาที /แผน 
 

33,000 - -  สํานักปลัดเทศบาล 
- งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-310- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (24)  โตะ- เกาอี้ครู  คศ.2  
จํานวน  45  ชุด  ๆ ละ  4,500  
บาท      
ร.ร.ท 1  (สังขวิทย)  จํานวน  
15  ชุด 
ร.ร.ท.2  (วัดกะพังฯ)  จํานวน  
20  ชุด 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  5  ชุด 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน  5  ชุด 

202,500 - -  -สํานักการศึกษา 
- ร.ร.ท. 1  
(สังขวิทย) 
- ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3   
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 6   
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 



 
-311- 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (25) โตะ – เกาอี้ ครู  คศ.3  
จํานวน  18  ชุดๆ ละ 7,500  
บาท 
ร.ร.ท. 1  (สังขวิทย)  จํานวน   
3  ชุด 
ร.ร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
 จํานวน  10  ชุด 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  5  ชุด 

135,000 - -  - ร.ร.ท. 1 (สังขวิทย) 
- ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3   
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
-312- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (26)  เครื่องขัดพื้นขนาด
แปลง  17  นิ้ว  จํานวน  4  
เครื่อง ๆ ละ 50,000  บาท 
ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
1  เครื่อง 
ร.ร.ท.2  (วัดกะพังสุรินทร)  
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม)  
จํานวน  1  เครื่อง 
   

200,000 - -  - ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท. 3   
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 6   
(วัดตันยตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 



 
-313- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (27)  โตะกลมไมนั่งพื้น  
ขนาด  รัศมี  60  ซม. สูง  30  
ซม.  จํานวน  5  ตัว  ๆ ละ  
5,000  บาท   
 
(28)  ช้ันวางหนังสือขนาด 
กวาง  2  เมตร  สูง  160  ซม.   
ลึก     30  ซม.  จํานวน  10  
ตัว ๆละ  8,250 บาท 

25,000 
 
 
 
 

82,500 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 



 
-314- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(29)  ช้ันวางหนังสือขนาด
กวาง  150  ซม.  สูง  2 ม.  ลึก 
3  ซม.  จํานวน  4  ตัว  ๆ ละ  
9,000  บาท 
(30)  ตูเหล็กเก็บอุปกรณงาน
ชาง  ชนิด  2  บาน  จํานวน  
28  ตู ๆ ละ 5,000  บาท 
ท. 1.  จํานวน 3  ชุด 
ท. 2  จํานวน  10  ชุด 
ท. 4  จํานวน  6  ชุด 
ท. 5  จํานวน  3  ชุด 
ท. 6  จํานวน  6  ชุด 

36,000 
 
 
 

140,000 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
-  ร.ร.ท.1 
- ร.ร.ท.2 
- ร.ร.ท.4 
-  ร.ร.ท.5 
-  ร.ร.ท.6 



 
-315- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(31)   ช้ันวางรองเทา  จํานวน  
44  ชุด   ๆ ละ 2,500  บาท 
ร.ร.ท.1  (สังขวิทย)  จํานวน  
10  ชุด  
ร.ร.ท. 3  (บานนาตาลวง)  
จํานวน  24  ชุด 
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  10  ชุด 
 

110,000 - -  -  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
-  ร.ร.ท.3  
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 

 



 
-316- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (32)  ตูไม  ขนาดกวาง  90  
ซม.  สูง  180  ซม.  ตูละ  
3,500  บาท  จํานวน  5  ตู   
 
(33)  พระพุทธรูป   
จํานวน  1  องค 
 
(34) โตะหมู 9  จํานวน 1  ชุด  
ชุดละ 20,000 บาท 
 
 
(35)  ท่ีกราบพระหนาโตะหมู
จํานวน 1  ตัว จํานวน 1,500
บาท 

17,500 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

1,500 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 -  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
 
 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 



 
-317- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 

(36)  เครื่องถายเอกสาร 
จํานวน 1  เครื่อง  
 
 
(37)  เกาอี้พลาสติกมีพนักพิง
จํานวน 500 ตัว ตัวละ 180 
บาท 
 
 
(38) ตูเหล็กใสเสื้อผา ขนาด
กวาง 91.5 ซม.ลึก 53.3ซมสูง 
183.0 ซม. จํานวน 2 ตู ตูละ 
6,600 บาท 

75,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 

13,200 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร 
 
 



 
-318- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(39)  เครื่องดูดฝุน  จํานวน   5  
ตัว  ๆ ละ 15,000  บาท 
ร.ร.ท. 2  (วัดกะพังสุรินทร)  
จํานวน  2  ตัว 
ร.ร.ท. 3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  ตัว 
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  1  ตัว 
ร.ร.ท.6 (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน 1 ตัว 
 

75,000 - -  -  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
- ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

 



 
-319- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 

(40)  แทนบรรยายเสาเกลียว  
กวาง  65  ซม.  ยาว  50  ซม.  
สูง  110  ซม.  จํานวน  1  
แทน ๆ ละ   7,000  บาท 
 
(41)  เกาอี้บุนวมขาชุบ
โครเม่ียมพนักพิง  ราคาตัวละ  
650  บาท  จํานวน  110  ตัว
สําหรับ 
ร.ร.ท.3 (บานนาตาลวง) 
จํานวน 60 ตัว 
ร.ร.ท.6 (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน 50 ตัว 
 

- 
 
 
 
 

71,500 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 -  ร.ร.ท. 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
- ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 



 
-320- 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (42)  เครื่องเขาเลมสันกาว  
จํานวน  1  ชุด 
 
 
(43)  ตูเหล็กเก็บเอกสาร
กระจกบานเลื่อน   จํานวน  
10  ตู  ราคาตูละ 6,000 บาท  
สําหรับ 
ร.ร.ท.4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน  6  ตู 
ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน)   
จํานวน  4  ตู 

23,000 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 



 
-321- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (44)  เกาอี้บุนวมขาเหล็กชุบ
โครเม่ียมมีพนักพิง  จํานวน  
50  ตัว  ตัวละ  750  บาท 
 
 
(45)  ตูเก็บเอกสาร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
จํานวน  2  ตู  ๆ ละ 20,000  
บาท 

37,500 
 
 
 
 

40,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 



 
-322- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (46)  ตูไมเก็บเอกสารประจํา
หองเรียน  จํานวน  6  ตู ๆ ละ  
20,000 บาท 
 
 
 
(47)  โตะเกาอี้หินขัดมีหลังคา  
ชุดละ  6,000  บาท  จํานวน  
27  ชุด สําหรับ 
ร.ร.ท.2  จํานวน 7 ชุด 
ร.ร.ท.4  จํานวน  10  ชุด 
ร.ร.ท.5  จํานวน  10  ชุด 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

162,000 

120,000 
 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
- ร.ร.ท.2 
 (วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 

 



 
-323- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (48)  จัดซื้อโตะ
อเนกประสงคพรอมเกาอี้  
ประจําหองโสตฯ ดังนี ้
 -โตะ  ขนาดกวาง 45 ซม.  
ยาว  150  ซม.  สูง 75 ซม.ขา
เหล็กชุบโครเม่ียมพับได 
จํานวน 20 ตัวราคาตัวละ 
2,000  บาท 
-เกาอี้มีพนักพิงเบาะหุมหนัง
เทียม ขาเหล็กชุบโครเม่ียม  
จํานวน 80 ตัว  ตัวละ 680  
บาท 

 
 
 

40,000 
 
 
 
 

54,400 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-324- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (49)  ชุดรับแขกไมสักบุดวย
ผาหลุยส  จํานวน  1  ชุด
ประกอบดวย  โตะ  เกาอี ้
 
(50) ตูไมเก็บเอกสารชนิด  2  
ตอน  ตอนบนเปนตูไม
กระจกเลื่อน  ขนาด  
0.60x2.30x1.00  เมตร  
ตอนลางเปนตูไมทึบขนาด
0.60x2.30x1.00 ม.  จํานวน  
13  ตู  ราคาตูละ  20,000 บาท 
รร.ท.6 (วัดตันตยาภิรม) 12ตู 
งานโรงเรียน จํานวน 1 ตู 

- 
 
 
 

260,000 

- 
 
 
 
- 

45,000 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
- งานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 
-325- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (51)  ตูไมเก็บเอกสารชนิดมี
ชนิด 2 ตอน  มีกระจกบาน
เลื่อนขนาดตอนบน  
0.60x3.0x1.20  เมตร  
ตอนลางเปนตูไมทึบ  ขนาด  
0.60x3.0x0.80  เมตร  จํานวน  
2  ตู  ราคาตูละ  18,000  บาท  
 
(52)  ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด  
6  ลิ้นชัก  จํานวน  3  ใบ ๆ ละ 
6,000  บาท 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

36,000 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

 
 



 
-326- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 

(53)  เคานเตอรไม  จํานวน  1  ตัว  
ราคาตัวละ  15,000  บาท 
 
(54)  โตะหมู 9  พรอม จํานวน  3  
ชุด  ราคาตัวละ 40,000 บาท  
ประกอบดวย 
- โตะหมู 9   1  ชุด 
-  ท่ีกราบพระ  1  ตัว สําหรับ 
รร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 1 ชุด 
รร.ท.6(วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน 1 ชุด 
งานกิจการศาสนา  จํานวน 1 ชุด 

- 
 
 

120,000 

15,000 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 -  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
- ร.ร. ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท. 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
-  งานกิจการศาสนา 
 
 
 
 
 



 
-327- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (55) ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 
2 บาน จํานวน 27 ตู สําหรับ 
รร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 10 ตู 
รร.ท.4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
จํานวน 6 ตู 
รร.ท.5 (วัดควนขัน) 
จํานวน 5 ตู 
รร.ท.6 (วัดตันตยาภิรม) 
จํานวน 6 ตู 
 

 
 
 
 

36,000 
 
 
 

36,000 
 
 

 
 
 
 

60,000 
 
 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

  
 
- รร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
- รร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 

 (56) เครื่องถายเอกสารสี 
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 200,000 
บาท 
 
 
(57)  เครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไมตํ่ากวา 36,000 BTU 
จํานวน 13 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 55,000 บาท สําหรับ 
- ศพด.เทศบาลนครตรัง  
จํานวน 12 เครื่อง 
- รร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 1 ชุด 

200,000 
 
 
 
 

715,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
- รร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 

 (58)  ตูเหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู  
 
 
 
(59) โตะประชุม จํานวน 25 
ตัวๆละ 3,000 บาท  
 
(60) พัดลม(ชนิดโคจร) ใบตัด
ขนาด16 นิ้วพรอมติดต้ัง 
จํานวน30ตัวๆละ1,500 บาท 
 
 

5,000 
 
 
 
 

75,000 
 
 

45,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 -สํานักการศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อฯ 
 
 
 
-ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
-ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
   (61) ช้ันวางของ  6  ช้ัน  (รวมท้ังดานบน) 

ทําดวยเหล็กกลอง สามารถถอดประกอบ/
เคลื่อนยายได  แตละช้ันรองดวยไม
กระดานอัดหนาไมนอยกวา  10 มม.  ขา
ช้ันหุมดวยลูกยาง รายละเอียด ดังนี้ 
- ช้ันขนาดกวาง  0.40 ม. x ยาว   1.2 ม.x  
สูง 2 ม.  จํานวน 4 ชุดๆละ 5,000 บาท รวม 
20,000 บาท 
- ช้ันขนาดกวาง  0.80 ม. x ยาว   1.2 ม.x  
สูง 2 ม.  จํานวน 2 ชุดๆละ 6,500 บาท รวม 
13,000 บาท 

33,000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

       - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ 
สาธารณสุข 3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค   เปาหมาย                     
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ                   

ที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

  (62) จัดหาครุภัณฑสํานักงานประจําหอง
ประชุม  10  รายการ  ดังนี ้
- พัดลมติดผนัง 16  นิ้ว พรอมติดต้ัง  
   10 เครื่อง  
- โตะประชุมขาพับได ขนาด  
16 X 18  เซนติเมตร  15 ตัว  
- เกาอี้พลาสติก มีพนักพิง 50 ตัว  
- เกาอี้บุนวมมีพนักพิง 100 ตัว  
- มุงลวดหนาตาง ขนาด 155 x 60   
   เซนติเมตร  จํานวน 10 ชุด   

 
 

12,500 
 
 

30,000 
11,000 
45,000 
4,000 

 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

     - มานเวที ขนาด 800 x  290เซนติเมตร จํานวน 
1 ชุด  และขนาด 800 x 70  เซนติเมตร จํานวน  1 
ชุดพรอมรีโมทคอนโทรล จํานวน 1 ชุด 
   -  มานพับขนาด 70 x  200 เซนติเมตร  จํานวน 
10 ชุด  
   -  มานจีบขนาด 360 x 170 เซนติเมตร  จํานวน 
2 ชุด  
   - มานจีบขนาด 190 x 170 เซนติเมตร  จํานวน 
4 ชุด  
   - มานปรับแสงขนาด 360 x 220 เซนติเมตร 
จํานวน 3  ชุด 

95,000 
 
 

27,000 
 

13,000 
 

15,800 
 

19,400 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (63) โตะ-เกาอี้ขาเหล็กถอดเก็บ
ได จํานวน  11  ชุด แตละชุด  
ประกอบดวย 
   -ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว ใชทอ
เหล็กชนิดถอดเก็บได  จํานวน  
11  ชุด 
   -เกาอี้ขาเหล็กขนาดขาเหล็ก 1  
นิ้ว  จํานวน  44  ตัว 
   -ไมกระดานเนื้อแข็งขนาด
กวาง 8  นิ้ว  ยาว 39.5  นิ้ว  
จํานวน  11  แผน 
 

55,000 - -  -กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

     - แผนพื้นโตะขนาด 38x38 
ตารางนิ้ว  จํานวน 11  แผน 
 
(64)  เกาอี้พลาสติกชนิด 
 มีพนักพิง  จํานวน  300  ตัว 
 
(65) เกาอี้พลาสติกชนิด 
มีพนักพิง  จํานวน  200  ตัว 
 
(66) โตะแบบไมกระดาน  
ขาเหล็กขนาด 1  นิ้ว  แบบพับ
ได  จํานวน  70  ชุด  และเกาอี้
พลาสติกอยางดี  จํานวน   
560  ตัว 

 
 
 

90,000 
 
 

46,000 
 
 

200,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (67) โตะอเนกประสงคขนาด 
60  นิ้ว  ขาสแตนเลส  พับได
จํานวน  10  ตัว  โตะตัวโคง
จํานวน  1  ชุด  (3 ตัว) เกาอี้
สําหรับประชุม  เบาะหนังขา
ชุบโครเม่ียม  จํานวน  30  ตัว 
(68) ตูทําน้ํารอน น้ําเย็น 
Standard  กวาง x ยาว x สูง 
(320 x 325 x 980  มิตรลิเมตร)  
น้ําหนัก  17  กิโลกรัม 
ปลอดสารตะกั่ว จํานวน 1 ตัว 

70,000 
 
 
 
 
 

5,800 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 -กองสวัสดิการสังคม 
-งานบริหารท่ัวไป 

 



 
-336- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (69) เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน  30,940  BTU  จํานวน  
2  เครื่องๆละ  45,000  บาท 
 
 
(70) เกาอี้พลาสติกแบบมีพนัก
พิงชนิดหนาอยางดี สกรีนช่ือ
เทศบาลนครตรัง จํานวน 
2,000 ตัว 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 

350,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 -กองสวัสดิการสังคม 
-งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (71) พัดลมดูดอากาศขนาดไม
นอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 4 
เครื่อง เครื่องละ 1,000 บาท 
 
 
(72) ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
หองผูอํานวยการกองคลัง
ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

4,000 
 
 
 
 

35,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

  - กองคลัง 
 
 
 
 
- กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (73) ตูไมทําจากเนื้อแข็ง
จํานวน 1 ตู ขนาดกวาง 124 
ซม. สูง 156 ซม. ลึก 50 ซม. 
 
 
(74) จัดซื้อ วิทยุรับสง – สง
มือ  ขนาด 5  วัตต  พรอม
อุปกรณครบชุด  จํานวน 10  
เครื่อง ๆ ละ 8,400 บาท 
 
(75) เครื่องรับ – สงวิทยุ
สื่อสารระบบ  VHF / FM  
ชนิดติดต้ังในรถยนต  ขนาด
กําลังสง 10 วัตต จํานวน10 
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท 

18,000 
 
 
 
 

84,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 - สถานธนานุบาล 
 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (76)  เครื่องเสียงชวยสอน  
จํานวน  50 เครื่อง  เครื่องละ  
5,000  บาท สําหรับ 
รร.ท.1 (สังขวิทย) 
จํานวน 10 เครื่อง 
รร.ท.2 (วัดกะพังสุรินทร) 
จํานวน 40 เครื่อง 
(77) เครื่องขยายเสียงชวยสอน
จํานวน1ชุดประกอบดวย 
-เพาเวอรมิกเซอรไมนอยกวา
300+300W 
-10 ไลนอินพุท – ไมค2ตัว 
-ไมคลอย1ชุด ตูลําโพงเสียงเบส
ไมตํ่าวา15”พรอมกลางแหลม 1คู 

250,000 
 
 
 
 
 
 

31,500 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (78)  ระบบเสียงภายในหอง
ประชุม  ประกอบดวย 
-  ลําโพงแขวนสองทาง 
จํานวน  12 ตู ๆ ละ  6,000 
บาท  เปนเงิน  72,000  บาท 
-  Powermixer    1 ชุด  เปน
เงิน  50,000  บาท 
-  ไมค  จํานวน 6  ตัว ๆ ละ  
2,500  บาท  เปนเงิน  15,000  
บาท 
(79)  เครื่องเลนเทป ซีดี  
จํานวน  8  เครื่อง ๆ ละ  
4,000  บาท   เปนเงิน  32,000  
บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 

137,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (80)  เครื่องเสียงมินิคอมโบ
พรอมอุปกรณ  จํานวน  1 ชุด 
 
(81)  ชุดไมโครโฟนสําหรับ
การประชุม  ประกอบดวย 
-  ชุดไมคสําหรับประชุม  
จํานวน  20  ชุด 
-  เครื่องควบคุมการจายไฟ  
จํานวน  1  ชุด 
-  สายนําสัญญาณ  1  ระบบ 
-  ลําโพงติดฝาผนัง  จํานวน  
2  คู 
-  เพาเวอรมิกเซอร  1  ตัว 

- 
 
 
- 
 

17,000 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

173,000 

 -  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท. 1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (82) จอภาพแบบขาต้ัง  พรอม
อุปกรณ  จํานวน  1  ชุด 
 
(83) ติดต้ัง  TV  และอุปกรณ
เพื่อการศึกษา  อาคารเรียน  
3,4,5 ,6  จํานวน  50 เครื่อง ๆ 
พรอมขาติดต้ังผนัง TV  จอ
แบน  32  นิ้ว 
 
(84) เครื่องชวยสอน  จํานวน  
35  เครื่อง ๆ ละ 3,500  บาท 
  

49,000 
 
 

770,000 
 
 
 
 
 
 

122,500 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (85) เครื่องขยายเสียงภายใน
และภายนอกอาคารเรียน  
พรอมอุปกรณครบจํานวน     
1  ชุด 
 
(86)  ติดต้ังระบบเคเบิลทีวี
ประจําหองเรียนและหอง
พิเศษประกอบดวยโทรทัศนสี
ขนาด  29  นิ้ว  พรอมรีโมท
คอนโทรลในหองเรียน 
และอุปกรณสําหรับการติดต้ัง  
จํานวน  71  เครื่อง ๆ  ละ 
19,000  บาท  เปนเงิน 
1,349,000  บาท     ดังนี ้

- 
 
 
 
 
- 

300,000 
 
 
 
 

1,349,000 

- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
- ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   ร.ร.ท.4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  จํานวน  9  
เครื่อง  
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน) 
จํานวน 14  เครื่อง 
ร.ร.ท. 6  (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน  48  
เครื่อง 
(87)  เครื่องขยายสัญญาณเสียง  จํานวน  
10  เครื่อง ๆ ละ  7,000  บาท ไมตํ่ากวา 
35 วัตต  
(88) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  จํานวน  12  
เครื่อง ๆ  ละ  7,000  บาท  เปนเงิน  
84,000  บาท 
(89) จัดซื้อโทรทัศนสี  จํานวน  3  เครื่อง 
ๆ ละ 26,000  บาท  เปนเงิน  78,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

78,000 

 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 

84,000 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
- ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
- ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
              ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
   (90) เครื่องเลน DVD,VCD,MP3, CD-R/RW 5,000        -        -  กองสาธารณสุขและ 

   มีกําลังเสียงไมนอยกวา 10 วัตต รองรับการใชงาน        สิ่งแวดลอม 
     USBจํานวน1 เครื่อง เปนเงิน5,000บาท        งานศูนยบริการ 
     (91) เครื่องชวยสอนขนาดเล็ก มีหูฟง 3,800        -        -  สาธารณสุข 3 
      และMicrophone wireless มีชองเสียบสําหรับไมค         
      มีกําลังไมนอยกวา 50 W จํานวน 1 เครื่อง         
      เครื่องละ 3,800 บาท          
      (92) ชุดไมคลอยพรอมตัวแปลงสัญญาณไมค 2,000        -        -     
      ประกอบดวยไมค 1 ตัว จํานวน1ชุด         
      ราคา 2,000 บาท        
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (93) เครื่องชวยหายใจ  SCBA 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
2  ชุด ราคาชุดละ 70,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 - -  สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (94)  จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
และทดสอบสมรรถภาพ 
จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-  เครื่องวัดความดันโลหิต  
แบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน  1  
เครื่อง   
-  เครื่องวัดความออนตัว  
ดานหนา  จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดความออนตัวหลัง  
จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดแรงบีบมือ  จํานวน  
1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดความจุปอด  แบบ
จํานวน  1  เครื่อง 

- 150,000 -  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง  
DETECTO  จํานวน  1  เครื่อง 
-  แผนยางรองกระโดดไกล 
-  เครื่องวัดความสามารถในการ
กระโดดสูง  จํานวน  1  เครื่อง 
(95)  ครุภัณฑระบบเครื่อง
สมรรถภาพทางกาย  จํานวน  1  ชุด  
ประกอบดวย 
-  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
กึ่งอัตโนมัติ  จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องวัดความออนตัวดานหนา
แบบ Digital  จํานวน  1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
 
 
 
 
-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  เครื่องวัดแรงบีบมือ  แบบ
Digital  จํานวน  1  เครื่อง   
-  เครื่องวัดความจุปอด  
Digital  จํานวน  1  เครื่อง 
-  เครื่องช่ังน้ําหนักและวัด
สวนสูง  DETECTO  จํานวน  
1  เครื่อง 
-  แผนยางรองกระโดดไกล
และเครื่องวัดความสามารถ
การกระโดดสูง  แบบ Digital  
จํานวน  1  เครื่อง 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 
เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
   (96) เสาน้ําเกลือแบบสี่แฉก ทําจากสแตนเลส 1,600        -        -  กองสาธารณสุขและ 

   ยอดบนสุดเปนตะขอ 2 ขางทําดวยสแตนเลส        สิ่งแวดลอม 
   เพลาตันสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได         งานศูนยบริการ 
   ขณะปรับสูงสุดไมนอยกวา 280 ซม.ความสูง     สาธารณสุข 3 
     ขณะท่ีเสาตํ่าสุดไมนอยกวา 165 ซม. จํานวน 1 เสา          
     ราคา 1,600 บาท           
     (97) เครื่องตรวจหู (Otoscope)ชนิดถานแบตเตอรี่ 4,800        -        -     
      ประกอบดวยหัวตรวจหู 3  (3mm,5mm, 7mm)           
      จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,800 บาท           
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 
เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
              ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 2555 2556 

(บาท) (บาท) (บาท) 
     (98) เกาอี้สแตนเลสแบบมีลอกลมสามารถหมุนปรับ 6,800 - -   กองสาธารณสุขและ 
     ระดับสูง-ตํ่าไดประมาณ 50-65 ซม. จํานวน 2 ตัว      สิ่งแวดลอม 
      ตัวละ3,400บาท เปนเงิน6,800  บาท      - งานศูนยบริการ 
            สาธารณสุข 3 

   
(99) ชุดใหออกซิเจนประกอบดวยทอออกซิเจน
ขนาด ไมนอยกวา 1.5 คิว  ทรงสูงพรอมสาย, 8,500 - -   

   เกยออกซิเจน,รถเข็นทอออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว        
   จํานวน 1 ชุด ราคา 8,500 บาท      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (100) เครื่องวัดคุณภาพน้ํา
และออกซิเจน  สามารถวัดคา 
DO, pH, mV, Conductivity  
จํานวน 1 เครื่อง   

30,000 
 

- -  - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (101) หนากากกันควันพิษ 
ชนิดเต็มหนา พรอมตัวกรอง
อากาศ จํานวน  10  อัน ๆ ละ 
20,000   บาท 
 
 
(102) ชุดดับเพลิง จํานวน 2  
ชุด ๆ ละ 65,000 บาท 
 

 
 

200,000 
 
 
 
 
 

130,000 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (103) เครื่องอัดอากาศ
(คอมเพรสเซอร) ขนาด 200 
ลิตร / นาที พรอมอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 

- -  สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (104) เครื่องทําน้ํารอน – น้ําเย็น 
แบบ  2  กอก  ขนาด  337  X 
362 X 1005  มม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,300 - -  สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (105)  จัดซื้อผามานหนาตาง
หองเรียนอาคารเรียน  4  ขนาด  
1.85x1.75   เมตร  จํานวน  18  ชุด  
พรอมคาติดต้ัง 
 
(106)  อางลางจานสแตนเลสชนิด  
2  หลุม  พรอมขามีลอเลื่อน  ขนาด  
1.5 x 0.80x0.80 ม.  ราคาชุดละ  
15,000  บาท  จํานวน  6  ชุด   
-  ร.ร.ท.  3  (บานนาตาลวง)  
จํานวน  2  ชุด  
-  ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  4  ชุด 

86,400 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

90,000 

- 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  ร.ร.ท.  2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (107) เครื่องคูลเลอร จํานวน 
24 ชุดๆละ 3,000 บาท 
 
 
(108)  เครื่องทําน้ํารอน - น้ํา
เย็น  จํานวน  2  เครื่อง   ๆ ละ  
20,000  บาท 
ร.ร.ท.3  (บานนาตาลวง) 
จํานวน  1  เครื่อง 
ร.ร.ท.5  (วัดควนขัน) 
จํานวน  1  เครื่อง 
 

72,000 
 
 
 

40,000 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 -ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
 
-  ร.ร.ท. 3  
(บานนาตาลวง) 
-  ร.ร.ท.5 (วัดควน
ขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (109)  ตูเย็นขนาดไมตํ่ากวา  6  
คิว   จํานวน  2 ตู ๆ ละ 
12,000  บาท 
ร.ร.ท. 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
จํานวน  1  ตู     
ร.ร.ท. 5  (วัดควนขัน)  
จํานวน  1  ตู 
(110) ถังแกสพรอมหัวแกส
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 
1 ชุด 
 

24,000 
 
 
 
 
 

5,500 

- -  -  ร.ร.ท. 4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
 
-งานการศึกษาไม
กําหนดระดับ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (111) รถยนตกะบะ  2  ตอน  4 
ประตู  เครื่องยนตดีเซลขนาด
ไมตํ่ากวา 2,400  ซีซี  ระบบ
พวงมาลัยเพาวเวอร  พรอม 
อุปกรณประกอบการใชงาน   
จํานวน  1  คัน 

900,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (112) รถยนตตู  เครื่องยนต
ไมนอยกวา  2,500  ซีซี  เกาอี้  
12  ท่ีนั่ง  พรอมอุปกรณ
ประกอบ  จํานวน 3 คัน  คัน
ละ 1,500,000  บาท  
 
 
 
(113) รถยนตกระบะ 2 ตอน 
4 ประตู ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 163 แรงมา จํานวน 
1 คัน 

4,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

900,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
- งานธุรการ 
-ร.ร.ท.2  
(วัดกะพังสุรินทร) 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน          

ที่รับผิดชอบ 2554 2555 2556 
(บาท) (บาท) (บาท) 

   (114) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ทายความจุ 10 ลบ.ม. เครื่องยนตขนาดไม
นอยกวา 200  แรงมา  จํานวน  3  คัน 
 

6,000,000 - -   -กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานรักษาความ
สะอาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (115) รถมอเตอรไซด
เครื่องยนต  4  จังหวะ  125  ซี
ซี  แบบโอเวอรเฮดแคมชาฟท  
ระบบเกียรโรตารี่,  ระบบ
หัวฉีด  จํานวน  1  คัน ๆ ละ  
50,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

50,000 - -  -กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (116) รถยนตกระบะ 4 ประตู  
พรอมติดต้ังตูเก็บอุปกรณ
ไฟฟา   จํานวน 1 คัน 
 
(117) รถยนตบรรทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค
ชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ไมนอยกวา 200 แรงมา บรรจุ
น้ําไมนอยกวา  12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

750,000 
 
 
 

4,500,000 
 

- 
 
 
 
- 

 - สํานักการชาง 
- งานไฟฟา 
  
 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (118) รถดูดโคลนและลางทํา
ความ สะอาดทอระบายน้ํา 
ชนิด      6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซลไมนอยกวา 200 แรงมา  
ความจุรวมไมนอยกวา 6 ลบ.
ม. พรอมระบบรีไซเคิล  
จํานวน  1 คัน 
(119) รถดูดโคลนและลางทํา
ความ สะอาดทอระบายน้ํา 
ชนิด      10 ลอ เครื่องยนต
ดีเซลไมนอยกวา 200 แรงมา  
ความจไุมนอยกวา 8 ลบ.ม. 
ถังบรรจุน้ํามีปริมาตรความจุ
ไมนอยกวา 4,000 ลิตร  
จํานวน 1 คัน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

17,000,000 
 

9,500,000 
 
 
 
 
 
 
- 

 - งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (120)  จัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาทําดวยไมเนื้อแข็ง  ชุด
ละ  2,000  บาท  จํานวน  300  ชุด  
-  ร.ร.ท.1  จํานวน 80  ชุด 
-  ร.ร.ท.2  จํานวน 100  ชุด 
-  ร.ร.ท. 6  จํานวน 120  ชุด  
 
(121) จัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัยทําดวยไมเนื้อแข็ง ชุด
ละ  1,800  บาท  จํานวน 80 ชุด 
 
(122) จัดซื้อโตะ-เกาอี้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 20ชุดๆละ5,800บาท
ประกอบดวยโตะ1 เกาอี้6ตัว/ชุด 

600,000 
 
 
 
 
 
 

144,000 
 
 
 

116,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (123)  จานรับดาวเทียม 1 จาน
พรอมชอ AV 2 ชอง เพื่อใช
กับ (DVD,VCD,CD) และใช
ถายทอดสดพรอมติดต้ัง
ระบบท้ังหมด 
 
 
(124)  กลองทีวีวงจรปด 
- กลอง CCTV  จํานวน 8 
เครื่อง  เครื่องละ 16,500 บาท 
-เครื่องบันทึกความจํา 
ไมตํ่ากวา  1,000 GB  ราคา 
62,000 บาท 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

217,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
-  รร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (125)  เครื่องถายทอด
สัญญาณภาพ  3  มิติ  แบบ
ดิจิตอลพรอมกลองดิจิตอลใน
ตัวเครื่อง  จํานวน  1  ชุด  
พรอมอุปกรณ 
 
(126)  กลองถายวิดีโอ  พรอม
อุปกรณ  จํานวน    3  ชุด 
(ศพด.ทนตรัง 1 ชุดและ 
ร.ร.ท.3 2 ชุด) 

- 
 
 
 
 

60,000 

90,000 
 
 
 
 

120,000 

- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบติังานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (127)  จัดซื้อโทรโขง  8  ตัว  
ราคาตัวละ  5,000  บาท  เปน
เงิน  40,000  บาท 
 
(128) โปรเจคเตอรพรอมจอ
ชนิดคุมดวยสวิตซมอเตอร 
จํานวน 2 ชุด ๆละ 69,000 
บาท 
 
(129) จอรับภาพแบบขาต้ัง
ขนาด  70”x70”    จํานวน  1  
จอ  เปนเงิน  6,000  บาท 

40,000 
 
 
 

138,000 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

6,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 -  ร.ร.ท.2, 
 
 
-  ร.ร.ท.2, 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2554 

( บาท) 
2555 

( บาท) 
2556 

( บาท) 
    (130)  เครื่องโปรเจคเตอร  ความสวาง 

2600 แอนซิลูเมน จํานวน 1 เครื่อง 
 
(131)  จอรับภาพ ระบบมอเตอรไฟฟา มี
รีโมทไรสาย ขนาด 72นิ้ว x 96 นิ้ว/ 
120 นิ้ว  ระบบเก็บจอแบบเลื่อนข้ึน 
จํานวน  1 จอ 
 
(132)  . เครื่องขยายเสียง เพาเวอรมิกเซอร 
300 วัตต  ไลนเอาทพุท 70V – 100 V ใช
ไฟ 220 V 50  Hz  จํานวน 1 เครื่อง 
 

85,000 
 
 

13,000 
 
 
 
 

8,500 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2554 

( บาท) 
2555 

( บาท) 
2556 

( บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (133)  ไมโครโฟน แบบมีสาย 600 โอหม  
ความถี่ 50 Hz  - 16000 Hz พรอมสาย 15 
เมตร จํานวน 2 ชุด  ชุดละ 1,500.- บาท 
 
(134)  ไมลลอย แบบมือถือ ใชแบตเตอรี่  9 
V ความถี่   
40 Hz  - 15000 Hz  ระบบยูเอชเอฟ  พรอม
ตัวรับสัญญาณ  ใชไฟ  220 V 50 Hz ( 1 ชุดมี 
2 ตัว)  จํานวน 1 ชุด 
 
(135)  ตูลําโพง  6  นิ้ว  180 วัตต   
ไลนเอานพุท  70 V – 100 V   
จํานวน  2  ตู  ตูละ 8,000 บาท 

3,000 
 
 
 

7,900 
 
 
 
 
 

16,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
 
 



 
-371- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2554 

( บาท) 
2555 

( บาท) 
2556 

( บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (136)  ตูเหล็กใสเครื่องเสียง 13 ยู 
จํานวน 1 ตู 
 
(137)  ขาต้ังไมค  แบบต้ังโตะ  
จํานวน  1 ตัว 
 
(138)  ขาต้ังไมค แบบต้ังพื้น  
จํานวน 1 ตัว 
 
(139)  เครื่องฉายภาพสามมิติไมตํ่ากวา 
800,000 พิกเซล  จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

6,000 
 
 

580 
 
 

700 
 
 

35,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 
 



 
-372- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (140) ไมโครโฟนคอนแดน
เซอรรับสัญญาณทางดานหนา   
(12-48 V)  จํานวน 10  ตัวๆ ละ  
3,100  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,000 - -  -กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 



 
-373- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (141)  เครื่องมือชาง  
ประกอบดวย 
-  เลื่อยฉลุไฟฟา 
-  หัวแรงบัดกร ี
-  เครื่องเจียรไฟฟา 
-  กบไฟฟา 
-  เครื่องตัดเหล็ก 
- เครื่องขัดกระดาษทราย 
-  เครื่องเปาลม 
-  เครื่องเจาะไฟฟา 
จํานวน  1  ชุด 

60,000 60,000 -  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-374- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (142) จัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ
ชางเพื่อใชในการเรียนฯ ดังนี้ 
-  ปมลม ½ Hp ขนาด 
325x790 แรงอัด 7 บาร ความ
จุ 64 ลิตร รวมมอเตอร 
จํานวน 1 ชุด 
-  แม็กลม(เด่ียว) จํานวน 1 ชุด 
- แม็กลม(คู) จํานวน 1 ชุด 
- สายยางลมขนาด20ม. 
-กาพนสีใหญ,เล็ก 
- ขอตอลม(คอปเปอร) 2 ชุด 
- ปนฉีดลมมิเนียมกานยาว
,กานสั้น 

45,000 
 
 
 
 
 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-375- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -เลื่อยฉลุแบบแทนไฟฟา ขนาด 
16 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องตัดอลูมิเนียมพรอมใบ
เลื่อย 10 นิ้ว รวมมอเตอร จํานวน 
1 ชุด    
(143) จัดซื้อครุภัณฑโรงงานท่ีใช
ในการผลิตเครื่องกรองน้ําจํานวน 
6 รายการ ไดแก 
3.1 เครื่องเช่ือมพลาสติก จํานวน 
4 เครื่องๆละ 32,000บาท  
3.2 สวานไฟฟา จํานวน 4 
เครื่องๆละ 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

128,000 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

  
 
 
 
 
- สํานักการศึกษา 
- งานการศึกษานอก
ระบบ 
 
 
 
 
 



 
-376- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   3.3 มอเตอรหินเจียร จํานวน 4 
เครื่องๆละ 4,500 บาท  
3.4 แทนตัดไฟเบอร จํานวน 4 
เครื่อง ๆละ 5,000 บาท 
3.5 เลื่อยจิ๊กซอว  จํานวน 4 
เครื่องๆละ 5,000 บาท 
3.6 กรรไกรตัดทอ จํานวน 10 
อันๆละ 602 บาท 
 
(144) สวานไฟฟา จํานวน 1 
เครื่อง 

18,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

6,020 
 
 

5,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองคลัง 
 
 

 
 



 
-377- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (145)  เครื่องอุปกรณออก
กําลังกาย  จํานวน  15  ตัว         
(ชุดเล็ก) 
 
 
(146)  เสาวอลเลยบอล ขนาด
มาตรฐาน จํานวน 1 คู 
 
(147)  โตะปงปอง ขนาด
มาตรฐานพรอมตาขาย 
จํานวน 2 ชุดๆละ 4,200 บาท 

- 
 
 
 
 

18,000 
 
 

84,000 

200,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 

 



 
-378- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (148) จัดซื้อเครื่องดนตรี  1 ชุด
ประกอบดวย  
- กีตารโปรง  จํานวน 30 ตัว 
ตัวละ 6,000 บาท  เปนเงิน 
180,000 บาท 
- กีตารโปรงไฟฟา จํานวน 3 ตัว  ตัว
ละ 15,000 บาท  เปนเงิน 45,000 บาท 
-แมนโดลิน จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 
9,500 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 
- ไวโอลิน จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 5,000 
บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
-กลองบองโก จํานวน 1 ชุด พรอมขา  
ชุดละ 3,000 บาท 

257,000 - -  -สํานักการศึกษา 
-งานโรงเรียน 
-ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 



 
-379- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (149)  จัดซื้อเครื่องดนตรีวง
ลูกทุง  จํานวน  1  ชุด  
ประกอบดวย 
-  กลองชุดพรอมฉาบ  1  ชุด 
-  กีตารไฟฟา  2  ตัว 
-  กีตารเบสไฟฟา  1  ตัว 
-  คียบอรด  พรอมขาต้ัง 2  ตัว 
-  ตูกีตารเบส  (Power  am  
Bass)  1 ตู 
- ตูคียบอรด  (Power am  
Keybord)  2  ตู 
 

165,000 - -  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-380- 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (150)  จัดซื้อชุดวงดุริยางค  
จํานวน  43  ชุด  
ประกอบดวย 
-  ชุดนักดนตรี  40  ชุด 
-  ชุดดรัมเมเยอร  3  ชุด 
ราคาชุดละ  4,000  บาท    
เปนเงิน  160,000  บาท 
 
(151) ชุดแตงกายโขน  แบบ
สมบูรณ  จํานวน  15  ชุด  
ราคาชุดละ  30,000 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

450,000 
 

172,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 



 
-381- 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   
เทศบาลนครตรัง 

 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (152) เครื่องดนตรีวงเมโลเดียนจํานวน 
1 ชุด ประกอบดวย 
- กลองใหญขนาด18”,20”,22”,24” 
อยางละ1ชุด 
- กลองสแนร ขนาด 14”ขอบเหล็ก 
จํานวน 2 ตัว 
- ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว, 16 นิ้ว จํานวน 2 
คู 
- เมโลเดียน ชนิด  32 คีย จํานวน   12 
ตัว 
- เมโลเดียน ชนิด 37 คีย จํานวน    8 ตัว 
-เบลไลลารเดินแถว ขนาดกลาง พรอม
สายสะพาย 27 คียเสียง จํานวน 2 ตัว 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 



 
-382- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (153) ขิมผีเสื้อ 7 หยอง  
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 8,000 
บาท  เปนเงิน 80,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 - -  -กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (154) ตูเลี้ยงปลาขนาด 48x20  
นิ้ว  ความหนา  6  มม.  
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน  
1  ตู  ราคาตูละ  5,500  บาท 
 
(155) เครื่องตัดหญาแบบ
สะพายจํานวน  1 เครื่อง 
 
(156) เครื่องตัดหญาแบบเข็น 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,500 
 
 
 
 

9,000 
 
 

70,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
-งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (157) เครื่องสูบน้ํา แบบหอย
โขง   ใชเครื่องยนตเบนซิน 
ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว 
ปริมาณน้ําท่ีสูบไดไมนอย
กวา 450 ลิตรตอนาที  จํานวน  
1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

9,500 
 

- -  - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (158) รถพรอมโมผสม
คอนกรีต  
เปนรถ 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 
ขนาดไมนอยกวา 170 แรงมา  
ความจุโมไมนอยกวา 3 ลบ.ม.  
ทํางานดวยกําลังขับจาก PTO 
เครื่องยนต  จํานวน 1 คัน 
 
(159) รถเกลี่ยดิน (รถเกรด) 
ลอยาง 6 ลอ ขับเคลื่อน 4 ลอ  
ขนาดไมนอยกวา 180 แรงมา  
จํานวน 1 คัน 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

6,750,000 
 

 - สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
  
 
  
  
 
  
 - งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัตงิานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (160) รอก ขนาด 2 ตัน  ชนิด
แขวนชักดวยมือ  จํานวน 1 
ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

- -  - สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (161) กลองระดับ Auto 
Focus LEVEL มีกําลังขยาย
ภาพ 32X ความละเอียดใน
การทําระดับไปกลับระยะทาง  
1 กม. คลาดเคลื่อนไมเกิน  
0.8 มม. ระยะมองเห็นภาพ
ใกลสุดไมนอยกวา 0.60 เมตร 
จํานวน 1 ชุด   
 
 
 

60,000 
 

- -  - สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (162) กลองวัดมุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส มีกําลังขยาย
ภาพ 30X ความไวระดับฟอง 
ยาว 30 ฟลิปดา ตอ 2 มม.  
ความไวระดับฟองกลม  
8 ฟลิปดา ตอ 2 มม. จํานวน 
1 ชุด   
 
(163) เครื่องวัดระยะทางดวย
เลเซอรความแมนยําในการวัด 
1.5 มม. ระยะการวัด                
0.05-200 ม.  จํานวน 4 เครื่อง   
 

160,000 
 
 
 
 
 
 
 

152,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 - สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   (164) เครื่องเลนสนามจํานวน 
1 ชุด 

500,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 



 
-390- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงหอง
ทํางาน 
 

- เพื่อปรับปรุงหองทํางาน  
 

ปรับปรุงหองทํางาน   ดังนี ้
1. หองทํางานนายกเทศมนตรี    
ปูกระเบ้ือง พื้นท่ี   84 ตร.ม. 
2. หองทํางานรอง
นายกเทศมนตรี(นายแพทย
วิศิษฐ  อมรวิทยารักษ)  
ปูกระเบ้ือง พื้นท่ี   28 ตร.ม. 
3.หองทํางานรอง
นายกเทศมนตรี ปูกระเบ้ือง
พื้นท่ี    28 ตร.ม. 
 
 
 

352,000 - -  - หองทํางานไมมีกลิ่น
อับเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติงาน 
- ประหยัดคาใชจายใน
การดูแลรักษา 

สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานทีชุ่มชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

    4.หองทํางานปลัดเทศบาล 
ปรับปรุงโดย ปูกระเบ้ือง
พื้นท่ี 30 ตร.ม.  และวอลเป
เปอรตัดขอบ 5 ตร.หลา 
5. หองทํางานรอง
ปลัดเทศบาล (นางระรวย  
เชาวนเสฏฐกุล) ปูกระเบ้ือง 
พื้นท่ี 15 ตร.ม. พรอมติดต้ัง
บัวเชิงผนังไมสมาทรวูด 
ขนาด 4 นิ้ว ความยาวรวม 
167 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ช้ัน 2 เปนศูนย
เครือขายดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง 

- เพื่อใชเปนศูนยเครือขายดาน
ปองกันปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดตรัง 
- เพื่อการประชุมวางแผนของ
คณะทํางานเครือขาย 
- เพื่อรวบรวมขอมูลกิจกรรม
สถิติของการปฏิบัติเครือขาย 

- ปูพรมพื้นความหนา 8 มม.
พื้นท่ีประมาณ 93 ตารางเมตร 
- ปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ 12” 
X 12” พื้นท่ีประมาณ 14 
ตารางเมตร 
- บุผนังภายในดวยยิบซั่ม
บอรด หนา 9 มม. โครงเครา
เหล็กอาบสังกะสี (Cline) 
พื้นท่ีประมาณ 87 ตารางเมตร 
- ฝาเพดานยิบซั่มบอรด หนา 
9 มม. ฉาบเรียบ โครงเครา
เหล็กอาบสังกะสี  พื้นท่ี
ประมาณ 49 ตารางเมตร 

300,000     - ทําใหมีหองประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
คณะทํางานเครือขาย 
- สามารถเก็บขอมูล  
ตาง ๆ ไวอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
- รองรับหนวยงานอื่น ๆ
มาศึกษาดูงานเพื่อนําไป
เปนแบบอยาง 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

    -  หนาตางติดต้ังมานปรับแสง  
ใบกวาง 3 นิ้ว  
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด  30,000 BTU จํานวน  
2  เครื่อง  
- ทาสีภายในหอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
 
 

-  เพื่อพัฒนายกระดับการ
บริการใหอยูในระดับ
มาตรฐาน 
- เพื่อปรับปรุงการบริการให
ผูใชไดรับความสะดวกและ
รวดเร็วสรางบรรยากาศใน
การเรียนรู 
 
 
 
 

จัดซื้ออุปกรณเพื่อใชใน
หองสมุดของโรงเรียน
เทศบาล1สังขวิทย 
ประกอบดวย 
- คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย 
-ไมโครคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
-เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 
- โตะและเกาอี้ 1 ชุด 
- ติดต้ังระบบโปรแกรม
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
-ติดต้ังระบบทะเบียน
หลักฐานแสดงขอมูล
ผูใชบริการอยางละเอียด 

280,000 - - 
 
 
 
 
 

-  ผูใชบริการมีความ
สะดวกรวดเร็วในการใช
บริการ 
- มีปริมาณผูใชบริการ
เพิ่มจํานวนมากข้ึน 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการใชบริการ 
-หองสมุดเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลายมากข้ึน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
6 

โครงการทาสีอาคารเรียน  
6  โรงเรียนเทศบาล  1  
 (สังขวิทย) 
 
 
โครงการปรับปรุงหอง
ดนตรีของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร) 
 

-  เพื่อทดแทนสีอาคารเรียน
เดิมซึ่งมีสภาพเกา 
-  สรางบรรยากาศท่ีดีใหกับ
นักเรียนและผูพบเห็น 
 
- เพื่อใชเปนหองซอมดนตรี 
ซึ่งเก็บเสียงไดและไมรบกวน
การเรียนการสอนหองอื่น 
- เพื่อเปนสถานท่ีเก็บเครื่อง
ดนตรีท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 

-  ทาสีอาคารเรียน  6    
ท้ังภายในและภายนอก 
จํานวน  1  หลัง 
 
 
- ปรับปรุงหองฝกซอมเรียน
ดนตรี จํานวน 1 หอง ขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 8.2เมตร สูง 
3.5 เมตร รวมพื้นท่ี 179 
ตารางเมตรมีรายละเอียดดังนี้ 
-หนาตางเปนกระจกบาน
เลื่อนซับเสียง 
-เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 

490,000 
 
 
 
 

229,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

-  อาคารเรียนมีสภาพสี
ใหม 
-  นักเรียนและผูพบเห็น
มีความพึงพอใจกับ
บรรยากาศของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1 
(สังขวิทย)  
 
-ร.ร.ท2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   
 
 

- ฝาผนังใชวัสดุชนิดซับเสียง
อยางดี 
- เปลี่ยนไฟสองสวางเปนฝง
เพดานอยางดี 
-ติดพดัลมระบายอากาศ 2 
เครื่อง 
-ติดเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมนอยกวา 25,000 BTU 
จํานวน2 เครื่อง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
8 

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย) 
 
 
 
โครงการปรับปรุงราว
บันไดของโรงเรียน
เทศบาล3 (บานนาตาลวง) 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียนใหกับผูปกครอง
และนักเรียนทราบ 
-  เพื่อเสนอผลงานดีเดนของ
นักเรียนตอสาธารณชน 
 
 
- เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
นักเรียน 

- จัดทําปายประชาสัมพันธ  
ขนาด กวาง 3 ม.ยาว 4 ม. 
จํานวน  1  ปาย   
 
 
 
 
- ปรับปรุงราวบันไดอาคาร
เรียน2 อาคาร 2 ช้ัน ยาว 35 
เมตร 
อาคารเรียน 3 อาคาร 3 ช้ัน ยาว 
60 เมตร 
อาคารเรียน 4 อาคาร 4 ช้ัน ยาว  
100 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

250,000 
 
 
 
 
 
 

700,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- มีปายประชาสัมพันธ 
-  นักเรียนไดเสนอ
ผลงานดีเดนใหเพื่อนครู  
และผูปกครองไดรับ
ทราบ 
-  โรงเรียนได 
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 
- มีความปลอดภัยในการ 
เดินข้ึนช้ันเรียนและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
 
 
 
 
- ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 
 
 
 
 
 

10 

โครงการกอสราง 
รั้วกําแพงของโรงเรียน
เทศบาล  1  (สังขวิทย) 
 
 
 
โครงการซอม/เปลี่ยน
หลังคาและฝาเพดาน
อาคารเรียน 3 โรงเรียน
เทศบาล3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 

-  เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากกําแพงชํารุด 
-  เปลี่ยนสภาพกําแพงท่ีมีอายุ
การใชงานมานาน 
-  เพื่อความสวยงาม 
 
- เพื่อแกปญหาหลังคาอาคาร
เรียนรั่ว 
-เพื่อความสวยงามของอาคาร
เรียน 
- เพื่อความปลอดภัยแก
ทรัพยสินของทางราชการ 

- กอสรางกําแพงคอนกรีต 
ถักรั้วสแตนเลส  ขนาดชอง  
2.5x30 ม.  ประมาณ  78  ชอง 
 
 
 
- ซอมแซม หลังคา เปลี่ยน
กระเบ้ืองใหมและเปลี่ยนฝา
เพดานอาคารเรียน 3 จํานวน 
1 หลัว 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

500,000 

780,000 
 
 
 
 
 
- 

-  กําแพงมีความแข็งแรง 
-  โรงเรียนมีความสงา
งามตอผูพบเห็นเปน
หนาตาของชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
 
- หลังคาอาคารเรียนไม
รั่วไมเปนอุปสรรคตอ
การเรียนการอสน 
- ทรัพยสินของทาง
ราชการไมไดรับความ
เสียหาย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
 
 
 
- ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 

โครงการสรางศาลา
ประดิษฐฐานพระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 
โครงการติดต้ังเหล็กดัด
หองเรียนช้ันปฐมวัย 
อาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล3 
(บานนาตาลวง) 
 

-  เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจะได
กราบไหวบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ 
-  เปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
 
 
- เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 
-เพื่อปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดจากการเลนซุกซนของ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 

สรางศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  รายละเอียดดังนี้ 
- ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป   ขนาด  
2.5x3.0 ม. 
-  พระพุทธรูปขนาดหนาตัก
กวางไมนอยกวา  30  นิ้ว 
 
- จัดทําเหล็กดัดหองเรียน
อาคารเรียนปฐมวัย จํานวน 7 
หองเรียน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- นักเรียนและบุคลากรมี
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว
กราบไหวบูชา 
 
 
 
 
 
-มีความปลอดภัยสําหรับ
นักเรียนช้ันปฐมวัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
- ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสภาพสนามท่ี
ชํารุดไมสามารถใชทํา
กิจกรรมไดเต็มพื้นท่ี 
-  ปรับปรุงพื้นหญาท่ีตาย 

-  ปรับสภาพดินใหมท่ีสนาม
ประมาณ  2,400  ตรม. 
-  ปลูกหญาใหม  พื้นท่ี
ประมาณ  2,400  ตรม. 
-  ติดต้ังระบบน้ําบํารุงรักษา
ใชสปริงเกอรแรงดันสูง 

400,000 - - - สภาพพื้นของสนามใช
ทํากิจกรรมไดเต็ม
ศักยภาพ 
-  สรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.1  (สังขวิทย) 
 
 
 
 
 
 



 
-401- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

14 โครงการกอสราง 
โรงอาหาร - หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนไดมีพื้นท่ี
รับประทานอาหารอยาง
เพียงพอและสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 
-  เพื่อเปนสถานท่ีสําหรับทํา
กิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน
และชุมชนกะพังสุรินทร 

- กอสรางโรงอาหาร
หอประชุมอาคารคอนกรีต 2  
ช้ัน  ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกวาง 24  เมตร  ยาว  
40  เมตร  สูง  20  เมตร 

25,000,000 - - -  นักเรียนมีท่ีสําหรับ
รับประทานอาหาร
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
-  โรงเรียนมีสถานท่ี
สําหรับใหนักเรียน  ครู  
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนไดทํากิจกรรม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท. 2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 



 
-402- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) เปนหอง 
ประชุมอเนกประสงค 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงบริเวณใต
อาคารเรียน 4 สําหรับเปน
หองประชุมอเนกประสงค
และใชสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
- เพื่อใหนักเรียนไดมี
หองเรียนเสริมทักษะพิเศษ
ดานการพัฒนาความคิด 
จินตนาการจากสื่อท่ีจะ
ถายทอดผานโทรทัศน 

- ปรับปรุงตอเติมใตอาคาร
เ รี ย น  4  สํ า ห รั บ เ ป น ห อ ง
ประชุมอเนกประสงคและใช
สําหรับการจัดการเรียน การ
สอน โดยกออิฐแดงฉาบเรียบ 
พ ร อ ม ท า สี ฝ า ผ นั ง พื้ น ปู
ก ร ะ เ บ้ื อ ง   ติด ต้ั งป ร ะ ตู  – 
หนาต างอ ลู มิ เนี ยม พรอ ม
กระจก ติดต้ังฝาเพดานระบบ
ไ ฟ ฟ า แ ส ง ส ว า ง  ติ ด ต้ั ง
เค รื่ อ งป รั บ อ า ก า ศ  พ ร อ ม
ผามานกันแสง พื้นท่ีประมาณ 
11 X 36 ตารางเมตร 

1,970,000 - - - โรงเรียนมีหองประชุม
อเนกประสงค และหอง
สําหรับจัดการเรียนการ
สอน 
- นั ก เ รี ย น ไ ด เ รี ย น รู
เ พิ่ ม เ ติ ม เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
พิ เ ศ ษ ด า น ก า ร พั ฒน า
ความคิด จินตนาการ 
- มีหองอเนกประสงค 
สํ า ห รั บ จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ตาง ๆ ท้ังของโรงเรียน
และชุมชน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-403- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
หองเรียนเปนหองศูนย
เสาะหาและพัฒนาเด็ก
หัวแหลม 
ของโรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภริม) 
   
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  
ใหเปนสถานท่ีการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย
เสาะหาและพัฒนาเด็ก
หัวแหลม 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเปนเลิศทาง
วิชาการ 

-  ปรับปรุงหองเรียนเปนหอง
ศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็ก
หัวแหลม โรงเรียนเทศบาล 6  
(วัดตันตยาภริม) 
 

1,700,000 - - - โรงเรียนมีหองศูนย
เสาะหาและพัฒนาเล็ก
เล็กหัวแหลม 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนท่ี
มีความสามารถทางการ
เรียนไดมีหองสื่อการ
เรียนท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6   
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-404- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง
หองสมุดของโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงบริเวณใต
อาคารเรียน  6  ใหเปน
หองสมุดใหนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 
-  เพื่อสงเสริมนักเรียนได
เรียนรูอยางหลากหลายไดมี
หองสื่อการเรียนท่ีทันสมัย 

-  ปรับปรุงตอเติมใหอาคาร
เรียน  6  ใหเปนหองสมุด
สําหรับนักเรียนมีรายละเอียด
ดังนี้ กออิฐบล็อกฝาฉาบเรียบ  
พรอมทาสีฝาผนัง  ปู  พื้น
กระเบ้ือง  ประตู-หนาตาง
อลูมิเนียมพรอมกระจก  
ติดต้ังฝาเพดานระบบไฟฟา  
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
ติดต้ังผามาน   

1,900,000 - - -  โรงเรียนมีแหลง
เรียนรูใหนักเรียนได
ศึกษาท้ังในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 
-  ไดสงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการ
เรียนไดมีหองสื่อการ
เรียนท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 

 



 
-405- 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

18 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ   
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียน
ใหกับผูปกครองชุมชน
และบุคคลท่ัวไปได 
รับทราบขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อแนะแนว
การศึกษา 

จัดใหมีปายประชาสัมพันธ  1  ปาย  
ประกอบดวย 
-  ซุมปายประชาสัมพันธ  ทําดวยเสาโรมัน  
2  เสาหลังคาจัว่มุงดวยกระเบ้ืองซีแพค 
ขนาดปายกวาง 1.30  เมตร  ยาว  2.20  
เมตร  ปายระบุดวยกระดานชานออยท้ัง 2 
ดาน  และปดทับดวยผากํามะหยี่   ปดดวย
กระจกบานเลื่อนท้ัง 2  ดาน ดานละ  2 บาน  
ลอคดวยกุญแจลอคกระจกท้ัง 2 ขาง พื้น
ดานลางปูดวยบล็อกซีเมนต  ขนาดกวาง 3 
เมตร ยาว 2.5เมตร 

150,000 - - -  มีปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียนให
ผูปกครอง  ชุมชนุและ
บุคคลท่ัวไปไดรบัทราบ
ขอมูลขาวสารของ
โรงเรียนได
ประชาสัมพันธผลงานเดน
ของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 



 
-406- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

19 โครงการกอสราง 
รั้วคอนกรีตโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นท่ี
ของโรงเรียนใหเปนสัดสวน
และเพิ่มความปลอดภัยใหแก
นักเรียน 
-  เพื่อปรับปรุงบํารุงรักษา
ความปลอดภัยแกสถานท่ี
ราชการ 

- กอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็กผนังกออิฐบล็อก
ความยาวดานโรงฝกงาน
ตลอดแนวสนามฟุตบอล  
ความยาวประมาณ  226  เมตร  
ดานหลังอาคารเรียน  6   
ความยาวประมาณ  230  เมตร 

- 1,600,000 - -  นักเรียนไดอยูเปนได
อยูเปนสัดสวนปลอดภัย
และครูสามารถดูแลได
อยางท่ัวถึง 
-  สามารถปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนจากรถหนา
โรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 

 



 
-407- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

20 โครงการกอสรางแทน
พระบูชาประจําโรงเรียน
เทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 

-  เพื่อเปนท่ีเคารพสักการะ
และเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
นักเรียน  และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน  ผูปกครองชุมชน 

- กอสรางแทนพระบูชา
ประจําโรงเรียน จํานวน  1  
หลัง  แบบ คศล. ขนาด 2.00  
x 3.00  เมตร  พรอมตกแตง
กนกลายไทย 

- - 250,000 -  นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีจุดศูนย
รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประจําโรงเรียน 
-  นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเห็น
ความสําคัญของศาสนา
ปลูกฝงคานิยมวิธีการ
ดําเนินชีวิตตามประเพณี
ทองถิน่ สงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
ท่ีดีงาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 

 



 
-408- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

21 โครงการซอมแซมรั้ว
อาคารเรียน  2  โรงเรียน
เทศบาล  2  (วัดกะพัง
สุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนไดอยูเปน
สัดสวน  ปลอดภัยและครู
สามารถดูแลนักเรียนไดอยาง
ท่ัวถึง 
-  เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรบริเวณหนา
โรงเรียน 

- มีรั้วหนาอาคารเรียน  2   
ความยาว  123.00  เมตร   
สูง  1.60  เมตร 

- 350,000 - -  นักเรียนไดอยูเปน
สัดสวนปลอดภัยและครู
สามารถดูแลไดอยาง
ท่ัวถึง 
-  สามารถปองกัน 
การเกิดอุบัติเหตุของ
นักเรียนจากรถหนา
โรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 

 



 
-409- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

22 
 
 
 
 
 

23 

โครงการกอสรางปายช่ือ
โรงเรียนหนาอาคารเรียน 
2  โรงเรียนเทศบาล  2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
โครงการจัดทํารั้วริมถนน
ทางเขาโรงเรียน 
2  โรงเรียนเทศบาล  2 
(วัดกะพังสุรินทร 
 
 
 
 

-  เพื่อสรางปายช่ือโรงเรียน
ใหมแทนปายเดิม  ซึ่งเกาและ
คอนขางชํารุด 
-  เพื่อรองรับการประเมิน
โรงเรียน 
 
- เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณโรงเรียน 
- สะดวกในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยการเขา-ออก
บริเวณโรงเรียนของนักเรียน
และสถานท่ีราชการ 

- สรางปายช่ือโรงเรียนพื้นท่ี  4  
ตารางเมตร  ตัวหนังสือ    
สแตนเลสนูนปูดวยกระเบ้ือง
แกรนิต 
 
 
- จัดทํารั้วถนนทางเขาโรงเรียน
จากทิศตะวันตกถึงดานสนาม
บาสเก็ตบอลโดยกอสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 
58.00 เมตร สูง 2.60เมตร พรอม
ประตูเหล็กยาว6.30เมตรสูง
2.60เมตรและประตูอีกดานยาว 
6.00 เมตรสูง2.60เมตร 

100,000 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

850,000 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

-  โรงเรียนมีปายช่ือท่ี
สวยงามบุคคลท่ัวไป
สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน 
 
 
- โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิด
ปองกันอันตรายอาจเกิดจาก
การขามไป-มาจากการวิ่ง
เลนของนักเรียน 
- สรางความม่ันใจให
ผูปกครองท่ีคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียนขณะ
อยูในโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 



 
-410- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางหลังคา
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใชเปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนการสอนของ
นักเรียนของนักเรียน 
 -  เพื่อใชเปนสนามแขงขัน
กีฬาประเภทอื่น ๆ  เชน
ตะกรอ 
-  เพื่อใหใชสนามไดแม
ในขณะฝนตกซึ่งทําให
นักเรียนมีความปลอดภัยขณะ
ใชสนาม 

-  มีหลังคาสนามบาสเกตบอล  
ขนาดกวาง  30.00  เมตร   
ยาว  50.00  เมตร  สูง  8.00  
เมตร  มีตาขายเหล็กลอมรอบ  
สูง  3.00  เมตร 

- 700,000 - -  โรงเรียนมีสนาม
บาสเกตบอลท่ีมาตรฐาน
มีหลังคาสะดวก  
ปลอดภัยในการใชเปน
สนามสําหรับเลนและ
แขงขันกีฬา 
-  เปนสนามท่ีใหชุมชน
ไดมาออกกําลังกาย 
ตอนเย็น 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



 
-411- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

25 โครงการกอสราง 
หองสวมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  2   
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีหองสวมสําหรับ
นักเรียนหญิง - ชาย  เพียงพอ 
-  สําหรับใหบริการครู  และ
บุคลากรอื่น ๆ  ในโรงเรียน
รวมท้ังชุมชน 

-  กอสรางหองสวมอาคาร
คอนกรีต  1  ช้ัน  พื้นเสมอดิน
ขนาด  10  ท่ีนั่ง  แบงเปน  2  
สวน  สวนละ  5  หอง ๆ ละ  
1  ท่ีนั่ง 
-  รากฐานตอกเข็ม 
-  อาคารกวาง  3  เมตร  ยาว  
12.5  เมตร 
-  พื้นและผนังปูเคลือบ
กระเบ้ือง  หองกวาง  1.5  
เมตร  ยาว  1.3  เมตร   

- 700,000 - -  โรงเรียนมีหองสวม
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนตามเกณฑ 
-  มีหองสวมถูก
สุขลักษณะตามเกณฑ
มาตรฐาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 
 
 



 
-412- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรบัปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

26 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ   
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงเรียน
ใหกับผูปกครองและ
นักเรียนรับทราบ 
-  เพื่อเสนอผลงานดีเดน
ของนักเรียนตอ
สาธารณชน 
-  เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง  ๆ ของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จัดใหมีปายประชาสัมพันธ 1  
ปาย  ประกอบดวย 
-  เสาทําดวยเสาโรมัน  2  เสา 
-  หลังคาจั่ว  มุงดวยกระเบ้ืองซี
แพค 
-  ขนาดปาย กวาง 1.20x2.40  ม. 
-  ปายมีความคงทน  แข็งแรง 
-  ปดดวยกระจกบานเลื่อน  ท้ัง  2  
ดาน  ดานละ  2  บาน 
- ลอกดวยกุญแจลอกกระจกท้ัง  2  
ขาง 
-  พื้นดานลางปูดวยบล็อกซีเมนต  
ขนาดกวาง  3.0  เมตร  ยาว 4  ม. 

- 275,000 - - มีปายประชาสัมพันธ 
-  นักเรียนไดเสนอ
ผลงานดีเดนใหเพื่อน   
ครู  และผูปกครองไดรับ
ทราบ 
-  โรงเรียนได
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 



 
-413- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาภายในอาคารเรียน 
3  โรงเรียนเทศบาล  3   
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อติดต้ังเครื่องควบคุม
ระบบไฟฟาของอาคารเรียน  
3  ของโรงเรียนเทศบาล  3   
(บานนาตาลวง) 
2.  เพื่อแกปญหากระแสไฟฟา
ไมเพียงพอในการใชงานทํา
ใหฟาดับบอย 
3.  เพื่อปองกันอันตรายอัน
เกิดจากระบบไฟฟาลัดวงจร 

-  เครื่องควบคุมระบบไฟฟา  
700x100x200  มม. 1  ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร  20  AT 
   250  AF  3P 36  KA 1 ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร  80 AT 
   100  AF 3P 15 KA 6 ตัว 
-  เซอรกิตเบรกเกอร 
   0-500 VAC 1  ตัว 
-  แอมมิเตอร  ขนาด  200/5  
  1  ตัว 
-  อิเลคเตอรโวลท  1  ตัว 
-  อิเลคเตอรแอมป  1  ตัว 

85,400 - - -  ระบบไฟฟาภายใน
อาคารเรียนสามารถใช
งานไดอยางเหมาะสม 
-  นักเรียนและบุคลากร
มีความปลอดภัยจากการ
ใชงานอุปกรณไฟฟา 
ตาง ๆ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.3 
(บานนาตาลวง) 
 
 
 
 
 
 



 
-414- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

28 
 
 
 
 
 

29 

โครงการซอมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคาร       
โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
โครงการปรับปรุง
ตูควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารเรียน3 
โรงเรียนเทศบาล2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 

-  เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร 
-  เพื่อเดินสายไฟใหเปนเฟส 
เดียวกัน 
 
 
 
- เพื่อใหสามารถใชเครื่อง
ไฟฟากับกระแสไฟฟาได
เพียงพอและเหมาะสม 
- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคารเรียนใหมี
กําลังขยายมากข้ึน 
- เพื่อปองกันอุบัติเหตุอันเกิด
จากกระแสไฟฟา 

-  เดินสายไฟใหม อาคารเรียน 
1 และอาคารเรียน 2 
 
 
 
 
- ปรับปรุงระบบไฟฟาใน
อาคารเรียน 3 จาก 1 เฟต 
ขยายเปน 3 เฟต 

- 
 
 
 
 
 

150,000 
 

200,000 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

-  ระบบไฟฟาของ
อาคารเรียนมีคุณภาพสูง
สามารถปองกันไฟฟา
เกิดลัดวงจรได 
 
 
- โรงเรียนมีระบบไฟฟา
ท่ีไดมาตรฐาน 
- โรงเรียนมี
กระแสไฟฟาไดเพียงพอ
กับปริมาณ
เครื่องใชไฟฟา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
 
 
 



 
-415- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

30 
 
 
 
 
 

31 

โครงการกอสรางกําแพง
โรงเรียนเทศบาล  4  
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนพื้นท่ีลานหนาเสาธง
โรงเรียนเทศบาล  2  
 (วัดกะพังสุรินทร) 
 

-  เพื่อปองกันกลุมมิจฉาชีพ  
ขโมยทรัพยสินของโรงเรียน
เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน 
 
 
- เพื่อใหนักเรียนไดพื้นท่ีทํา
กิจกรรมหนาเสาธง 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให
รมรืนสวยงามและลดภาวะ
โลกรอน 
 

-  กําแพงดานหนาโรงเรียน
กอดวยอิฐบล็อกอัดแรงยาว  
75  เมตร  สูง  2  เมตร ตอดวย
เหล็กตัดแหลม  สูง  30  ซม.  
รวม  150  ตารางเมตร 
 
- ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ
ดานขางอาคารเรียน 5 และ
อาคารเรียน 6 

600,000 
 
 
 
 
 

604,800 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 -  โรงเรียนมีกําแพงกั้น
ยาว  75   เมตร  สูง  2  
เมตร  นักเรียนและ
ทรัพยสินของโรงเรียน
ปลอดภัย 
 
- โรงเรียนมีภูมิทัศนหนา
เสาธงท่ีสวยงามรมรื่น 
- นักเรียนมีพื้นท่ีทํา
กิจกรรมหนาเสาธง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
- ร.ร.ท.2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

 



 
-416- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

32 โครงการซอมแซมและ
ทาสีโรงเรียนเทศบาล  4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหหองน้ําใชการได 
-  เพื่อปรับบรรยากาศอาคาร
หองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ท่ีมีคุณภาพ 
-  เพื่อปรับปรุงทรรศนียภาพ
ภายในโรงเรียน 
 

-  ซอมแซมหองน้ําช้ัน  2 
จํานวน  1  ท่ี  อาคารหองสมุด 
-  ทาสีภายนอกอาคาร
หองสมุดเปนสีเช็ดไดท้ังหมด 
-  ทาสีแทงน้ําของโรงเรียน
เปนสีแบบเช็ดไดท้ังหมดและ
เขียนขอความ “โรงเรียน
เทศบาล  ๔  (วัดวัชฌิมภูมิ)  
เทศบาลนครตรังท่ีตัวแทงน้ํา
ท้ัง  4  ดาน 
 

250,000 
 

350,000 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

200,000 

-  อาหารหองสมุดมี
หองน้ําบริการนักเรียน 
-  อาคารหองสมุด
สวยงามเปนท่ีดึงดูดใจ
นักเรียนและชุมชนให
เขามาอานหนังสือ 
-  บรรยากาศภายใน
โรงเรียนสวยงาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



 
-417- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงหอง
ยิมนาสติก  โรงเรียน
เทศบาล  4   
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหฝกนักเรียนใหมี
ทักษะเพิ่มข้ึน 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 

ปรับปรุงพื้นหอง จํานวน 1 หอง  
รายละเอียด  ดังนี ้
-  หองขนาด  6x8  ม. 
-  ปูพื้นดวยฟองน้ําหุมหนังหนา  
10  ซม.  ฝาผนังรองหองบุฟองน้ํา
อุมหนังหนา 10  ซม.  สูง  1  ม. 
-  ติดต้ังเหล็กดัดท่ีหนาคาง 
190x170  ซม.  ซม.  ขนาด  3  
บาน  จํานวน  3  ชุดติดต้ังประตู
เหล็กยืด  ขนาด  190x240  ซม.  
จํานวน  1  บาน 
-  ทาสีแบบเช็ดไดท้ังภายในและ
ภายนอก 

- - 700,000  -  หองยิมนาสติก  
จํานวน  1  หอง  ท่ีปูพื้น
ดวยฟองน้ํา  หุมหนัง
หนา  10  ซม.  ใชฝก
นักเรียนใหมีทักษะ
สูงข้ึน  และมีความ
ปลอดภัยสูง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.4 
  (วัดมัชฌิมภูมิ) 
 
 
 
 
 



 
-418- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

34 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล  5  
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหมีสถานท่ี
รับประทานอาหารของ
นักเรียนอยางเพียงพอ 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีทํากิจกรรม
เนื่องในโอกาสตาง ๆ  ของ
นักเรียน 
-  เพื่อเปนสถานท่ีประชุม
นักเรียน  และผูปกครอง 

กอสรางอาคารอเนกประสงค  
3  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง  
ประกอบดวย 
-  ช้ัน  1  จัดทําเปนโรงอาหาร 
-  ช้ัน 2 จัดทําเปนหองประชุม 
-  ช้ัน  3  หองเก็บอุปกรณ  
สื่อ  การเรียนการสอน 
-  รื้อถอนอาคาร
อเนกประสงคหลังเกา 
-  ติดต้ังระบบไฟฟาภายใน 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
หองประชุม 
-  มีหองน้ําภายใน 

8,000,000 - - -  มีอาคารอเนกประสงค  
3  ช้ัน  จํานวน  1  หลัง 
-  มีสถานท่ีรับประทาน
อาหารของนักเรียนอยาง
เพียงพอ 
-  มีสถานท่ีประชุม
นักเรียนและผูปกครอง 
-  มีสถานท่ีทํากิจกรรม
ตาง ๆ  ของนักเรียน
อยางเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



 
-419- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงลาน
กิจกรรมหนาอาคารเรียน   
โรงเรียนเทศบาล  5   
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อปรับพื้นสนามซีเมนต
หนาอาคารเรียน 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนในการทํากิจกรรม 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีทํากิจกรรม
การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

- ปรับปรุงพื้นสนามซีเมนต
หนาอาคารเรียน  ขนาดกวาง  
18  เมตร  ยาว  33  เมตร   
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- 250,000 - -  ภูมิทัศนบริเวณหนา
โรงเรียนมีความสวยงาม 
- มีสถานท่ีทํากิจกรรม
ของนักเรียนท่ีปลอดภัย
และเพียงพอ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



 
-420- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

36 โครงการกอสราง
ปรับปรุงหองโสตทัศน
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อขยายหองโสตฯ  ให
เหมาะสมกับการประชุมและ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ 
-  เพื่อใหเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา
จํานวน  1  หอง  ขนาด   
8x8  ม.  ประกอบดวย 
-  รื้อผนังหองเดิมออกและตอ
เติมกับหองใหม 
-  ปรับปรุงผนังหองตกแตง
ดวยไมอัดสักท้ังหมด 
-  ปรับปรุงฝาเพดานเปนผา
หลุมแบบมีมิติ  พรอมไฟสอง
สวาง 
-  ติดต้ังโคมไฟดาวไลทฝงฝา
เพดาน 
 

300,000 - - -  มีหองโสตฯท่ีมีขนาด
เหมาะสมกับการประชุม
และทํากิจกรรมตาง ๆ 
-  มีหองโสตฯท่ีมีขนาด
เพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 



 
-421- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายใน 
-  ติดต้ังโคมไฟผนัง 
-  ติดต้ังมานบริเวณหนาตาง
และชองแสง 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน  2  ตัว 
-  ติดต้ังตูโชวผลงาน 
-  ปูพรหม 

     
 
 
 
 
 



 
-422- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใชประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
-  เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรไดกราบไหวบูชายึด
เหนี่ยวจิตใจ 

- สรางศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  รายละเอียดดังนี้ 
-  ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป  ขนาด  
2.5 x 3.0 ม. 
-  พระพุทธรูปขนาดหนาตัก
กวางไมนอยกวา  29  นิ้ว   

- 120,000 - -  นักเรียนและบุคลากร
มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไวกราบไหวบูชา 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



 
-423- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

38 โครงการกอสราง 
อางลางหนาและแปรงฟน 
โรงเรียนเทศบาล  5  
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อใหนักเรียนมีสถานท่ี
ลางหนาและแปรงฟนอยาง
เพียงพอ 
-  เพื่อสุขภาพท่ีดีของนักเรียน
และถูกหลังสุขอนามัย 

กอสรางอางลางหนาและ
แปรงฟนของนักเรียน  
จํานวน  5  จุด  ประกอบดวย 
-  อางคอนกรีต  เสริมเหล็ก 
-  ปูดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
-  ติดต้ังกอกน้ําจุดละ 4  กอก 

- 200,000 - -  นักเรียนมีอางลางหนา
และแปรงฟนอยาง
เพียงพอ 
-  นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี
และถูกหลักอนามัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท. 5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 



 
-424- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

39 โครงการกอสรางสระวาย
น้ําสําหรับนักเรียน
ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล  
5   
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อฝกทักษะการวายน้ําของ
นักเรียนปฐมวัย 
-  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ทักษะการวายน้ํา 

-  กอสรางสระวายน้ํา  ขนาด  
กวาง  3 ม. ยาว 6 ม. ลึก 0.80  
ม.  พรอมระบบเปลี่ยนถายน้ํา 

- 150,000 - -  มีสระวายน้ําสําหรับ
นักเรียนปฐมวัยไดฝก
ทักษะการวายน้ํา 
-  นักเรียนปฐมวัยได
พัฒนากลามเนื้อเล็กและ
กลามเนื้อใหญตามวัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 



 
-425- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

40 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

42 

โครงการปรับปรุงหลังคา
คลุมบันไดโรงเรียนเทศบาล  
5  (วัดควนขัน) 
 
 
โครงการปรับปรุงหลังคา
และฝาเพดาน โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม 
 
 
โครงการกอสรางร้ัวหลัง
อาคารพลศึกษา,อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพ่ือปองกันน้ําร่ัวขณะ 
ฝนตก 
- เพ่ือปองกันอันตรายใหกับ
นักเรียนขณะฝนตก 
 
- เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแก
นักเรียน 
- เพ่ือความแข็งแรงของอาคาร
และปองกันการร่ัวของน้ําและ
ฝนตก 
- เพ่ือใหมีร้ัวติดอาคารของ
โรงเรียน 
- ปองกันการเขา-ออกของ
บุคคลภายนอกและงายตอการ
ควบคุมนักเรียน 

ปรับปรุงหลังคาคลุมบันได
อาคารเรียน  1  ประกอบดวย 
-  ติดตั้งโครงเหล็กสแตนเลส 
-  ปรับปรุงหลังคาใหมท้ังหมด 
 
- ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน
อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง 
 
 
 
- กอสรางร้ัวดานขางหลังอาคาร
พลศึกษา อาคารศูนยเด็กเล็ก
ดานทิศเหนือของโรงเรียนยาว
290 เมตรกอสรางกออิฐทีม สูง 
2 เมตร 

300,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

600,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

-  มีหลังคาปองกันน้ําฝน
ร่ัวซึม 
-  นักเรียนมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 
 
- ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียน1 ใหเกิดความ
ปลอดภัยตอนักเรียน 
- ปองกันน้ําร่ัวจากฝนตก  
 
- ปองกันการเขา-ออกของ
บุคคลภายนอกยามวิกาล 
-งายตอการดูแลการ
ควบคุมนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
-ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 

 
 
 
-ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 

 
 



 
-426- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุงหอง
ประชาสัมพันธ  โรงเรียน
เทศบาล  5  (วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโรงเรียน 
-  เพื่อการจัดกิจกรรมหนาเสา
ของโรงเรียน 
-  เพื่อจัดกิจกรรมเสียงตาม
สาย 
-  เพื่อฝกทักษะการใชภาษา
ของนักเรียน 

ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ
จํานวน  1  หอง  ขนาดกวาง  
4  ม.  ยาว  8  ม.  
ประกอบดวย 
1.  ติดต้ังเครื่องดูดอากาศ 
2.  ติดต้ังระบบไฟฟา 
3.  ติดต้ังเครื่องเสียงภายใน
และภายนอกอาคารเรียน  
จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย 
-  สายนําสัญญาณ 
 

- 250,000 - -  มีเครื่องเสียงในในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆ  ภายในโรงเรียน 
-  สามารถจัดกิจกรรม
หนาเสาธงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  นักเรียนมีทักษะใน
การจัดรายการเสียงตาม
สาย 
-  นักเรียนมีทักษะใน
การใชภาษา 

-  สํานกัการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 



 
-427- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  Power  Mixer มี Line  
Moldet  ในตัว  70  โวลต  
100  โวลต  300  วัตต  1  
เครื่อง   
-  เครื่องแยกโซลประกาศ  
จํานวน  1  เครื่อง 
-  Line  transformer  ตัวลูก 
-  ลําโพงฮอรน  ขนาด  15  
โวลตใชภายในอาคาร  
จํานวน  6  ตัว 
-  ลําโพงฮอรนขนาด  12  
โวลต  ใชภายนอกอาคาร  
จํานวน  3  ตัว 

     
 
 
 
 
 

 



 
-428- 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  อุปกรณควบคุมไฟ  จํานวน  
1  ชุด 
-  เครื่องเลน  CD  
-  หูฟงแบบปดครอบหู  มี
ระบบตัดเสียงรอบขาง  2 ตัว 
-  เครื่องบันทึกเสียงจํานวน  1  
เครื่อง 
-  Rax  ขนาด  15  U  
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมตํ่ากวา  25,000  บีทียู  
จํานวน  1  เครื่อง 

     
 
 
 
 
 



 
-429- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงหอง
ดนตรี  โรงเรียนเทศบาล  
5  (วัดควนขัน) 

-  เพื่อใหมีหองดนตรีสําหรับ
นักเรียนไดฝกซอมดนตรี 
-  เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บเครื่อง
ดนตรีท่ีเหมาะสม 
-  เพื่อใหหองเรียนวิชาดนตรี
ท่ีเหมาะสม 

ปรับปรุงหองเรียนเปนหอง
ฝกซอมดนตรี  จํานวน  1  
หอง  ขนาดกวาง  8  เมตร  
ยาว 8  เมตร  รายละเอียดดังนี ้
-  เปลี่ยนหนาตางเปนกระจก
บานเลื่อน 
-  เปลี่ยนประตูเปนบานสวิง
กรอบอลูมิเนียม 
-  เปลี่ยนฝาเพดานใหม 
-  เปลี่ยนปรับปรุงฝาผนังใหม
ท้ังหมด 
-  ปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายใน 

- 300,000 - -  มีหองฝกซอมดนตรีท่ี
เหมาะสม 
-  มีสถานท่ีเก็บเครื่อง
ดนตรีไดอยางเปน
ระเบียบ  สวยงาม 
-  มีหองเรียนวิชาดนตรี
ท่ีเหมาะสม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 

 



 
-430- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  เปลี่ยนไฟฟาสองสวางเปน
ฝงผาเพดาน 
-  ทาสีภายในใหมท้ังหมด 
-  เปลี่ยนกระดานเปน
กระดานไวทบอรด 
-  ติดต้ังเหล็กดัด  ประตู
หนาตาง  และชองแสง 
-  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 25,000  BTU  และ  
35,000 BTU 

    -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-431- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

45 โครงการจัดสรางหอพระ 
โรงเรียนเทศบาล  5   
(วัดควนขัน) 

-  เพื่อใหนักเรียนได
สักการะบูชา 
-  เพื่อเปนศิริมงคลแก
บุคลากรของโรงเรียน 
- เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว  
จิตใจ  และดํารงไวซึ่งศาสนา 
-  เพื่อเปนเครื่องเตือนใจ
นักเรียนดานคุณธรรม  
จริยธรรม  

สรางหอพระ  จํานวน  1  หลัง  
ประกอบดวย 
-  หอพระขนาดกวา  3  ม.  
ยาว  4  ม. 
-  หลังคาจั่วทรงไทย  ปูดวย
กระเบ้ืองเคลือบ 
-  มีผนังกั้น  3  ดาน 
-  พื้นปูดวยกระเบ้ืองเซรามิค 
-  ฐานพระยกสูงจากพื้น 1  ม. 
-  พระพุทธรูป  หนาตักกวาง
ไมนอยกวา  30  นิ้ว 
 
 

- 200,000 - -  นักเรียน  ครู  
ผูปกครอง  ได
สักการะบูชา 
-  เปนเครื่องยึดเหนี่ยว  
จิตใจและดํารงไวซึ่ง
ศาสนา 
-  นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม   

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.5 
(วัดควนขัน) 
 
 
 
 
 
 



 
-432- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงหอง
ธุรการ  ทะเบียนและ
วัดผล  โรงเรียนเทศบาล 6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปรับปรุงหองธุรการ
ทะเบียนและวัดผลใหเปน
สัดสวนเหมาะในการทํางาน 

-  ปรับปรุงหองเรียนจํานวน  
1  หอง  ขนาดกวาง  8x10  
เมตร  รายละเอียด  ดังนี ้
1.  จัดทําเคานเตอรดวย
อลูมิเนียม - กระจก  1 
เคานเตอรเทาขนาดความยาว
หอง 
2.  กั้นหองดวยอลูมีเนียมหลัง
เคานเตอรเปน  2  หอง 

15,000 - - -  ทําใหหองธุรการ  
หองทะเบียนและวัดผล
มีสภาพนาอยู  มีความ
สะดวกสบายในการ
ทํางาน 
-  หองธุรการ  ทะเบียน
และวัดผลมีมาตรฐาน
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-433- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงหอง
ผูบริหาร  โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัดตันตยภิรม) 

-  เพื่อปรับปรุงหองผูบริหาร
ใหเปนสัดสวน  บรรยากาศท่ี
ดีมีความสะดวกสบาย
เหมาะสมในการทํางาน 

-  ปรับปรุงหองผูบริหาร
ขนาดกวาง  8 x 10  เมตร 
รายละเอียดดังนี้ 
1.  กั้นหองดวยอลูมิเนียมและ
กระจกเปน  3  หอง 
2.  ติดต้ังประตูบานเลื่อนดวย
กระจกท้ัง  3  หอง 

20,000 - - -  ทําใหหองผูบริหาร
โรงเรียนมีสภาพนาอยู
บรรยากาศดี  มีความ
สะดวกสบายในการ
ทํางาน 
-  หองผูบริหารมี
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-434- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน  ปลูกหญาบริเวณ
สนามดินดานบน 

-  เพื่อใหสถานท่ีเปนพื้นท่ีสี
เขียว 
-  เพื่อใชฝกซอมกีฬาฟุตบอล 

-  ปรับปรุงปลูกหญามาเลใน
พื้นท่ี  5,400  ตารางเมตร 

- 300,000 - -  นักเรียนสามารถออก
กําลังกายได 
-  เปนสถานท่ีสําหรับ
ฝกซอมกีฬาฟุตบอล 
-  โรงเรียนไดมีพื้นท่ีสี
เขียว 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 

 



 
-435- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

49 โครงการกอสรางเพิ่มเติม
หลังคาสนามเด็กเลน   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

เพื่อใหนักเรียนอนุบาล
สามารถทํากิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกฤดูกาล 

- กอสรางหลังคาเหล็ก  (เม็ด
เต้ินซีส  ขนาด  10x30  เมตร  
ความสูง  5  เมตร) 

400,000 - - นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โรงเรียนเทศบาล  6  
(วัดตันตยาภิรม)  
สามารถทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-436- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

50 โครงการจัดสราง 
สนามเปตอง  และสนาม
เซปคตะกรอ   
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยภิรม) 

-  เพื่อจัดสรางสนามเปตอง
และสนามเซปคตะกรอ  ให
ไดมาตรฐาน  รองรับการเรียน
การสอน  วิชาพลศึกษา  และ
การฝกซอมเพื่อการแขงขันใน
รายการตาง ๆ 

-  สนามเปตอง  ขนาด
มาตรฐาน  4x15  เมตร  
จํานวน  3  สนาม  พรอมเสา
ไฟ  3  ตน  และปายคะแนน 3  
ชุด  ราคาสนามละ  15,000  
บาท 
-  พื้นสนามเซปคตะกรอ  
จํานวน  1  ผืน  และเสาตาขาย  
1  คู  ราคา  350,000   

395,000 - - -  โรงเรียนมีสนามเป
ตองและสนามเซปค
ตะกรอท่ีไดมาตรฐาน 
-  สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
-  นักกีฬาเปตองและ
นักกีฬาเซปคตะกรอได
ใชสนามในการฝกซอม
และสามารถจัดการ
แขงขันในรายการตาง ๆ  
ได 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-437- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง 
บอเลี้ยงปลาโรงเรียน
เทศบาล 6  (วัดตันตยา
ภิรม) 

-  เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะคัน
บอเลี้ยงปลาพังทลาย 
-  เพื่อเก็บกักน้ําไวใชใน
การเกษตรของโรงเรียน 
-  ใชเปนแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน 

-  ขอบบอเลี้ยงปลามีการเรียง
หินปองกันน้ํากัดเซาะรอบบอ
เลี้ยงปลา  ท้ัง  4  ดาน  พื้นท่ี  
1,287  ตารางเมตร 
 

- 700,000 - -  บอเลี้ยงปลามีสภาพท่ี
เหมาะสมปลอดภัย 
-  มีน้ําใชในการเกษตร
ไดสะดวก 
-  มีแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนเพิ่มเติม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-438- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

52 โครงการกอสรางบาน 
พักครู  โรงเรียนเทศบาล  
6  (วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใชเปนบานพักสําหรับ
พนักงานครูเทศบาลท่ีอยูตาง
อําเภอ  ตางจังหวัด 
-  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
สําหรับพนักงานครูเทศบาล 

-  บานแฝดจํานวน  1  หลัง  
โครงสรางท้ังหมดเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันลาง
ประกอบดวยท่ีจอดรถ
หองรับแขก  หองครัว  หอง
อาคาร  หองน้ํา  หองสวม  
ช้ันบนประกอบดวยหองนอน  
2  หอง  หองน้ํา  หองสวม  
พื้นท่ีใชสอยของอาคาร   
ไมนอยกวา  228  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
ตรัง) 

- 2,000,000 - -  โรงเรียนมีบานพัก
สําหรับพนักงานครู
เทศบาล 
-  พนักงานครูเทศบาลท่ี
อยูอาศัยในบานพักได
ชวยดูแลทรัพยสินของ
ทางราชการ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-439- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

53 โครงการจัดสวนวรรณคดี 
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหนักเรียนไดทราบ
และรูจักพันธุไมในวรรณคดี 
-  เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูและ
ประกอบกิจกรรมของ
นักเรียนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  พันธุไมตาง ๆ  ท่ีมีช่ืออยูใน
วรรณคดีไทย 
-  กอสรางเกาะกลางของสระ
น้ําและศาลาริมสระน้ํา  2  
หลัง 
-  กอสรางรูปปนตัวละคร  
(พระอภัยมณี/ผีเสื้อสมุทร/ 
สุดสาคร/นางเงือก/ชีเปลือย) 
-  ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ 
สระน้ํา 
 

- 900,000 -  -  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-440- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  กอสรางสะพานเช่ือม
ระหวางขอบสระกับเกาะ
กลางน้ํา 

- 900,000 - -  โรงเรียนมีสวนวรรคดี
ท่ีรวบรวมพันธุไมใน
วรรคดีไทยและใชเปน
แหลงศึกษาเรียนรูท่ีเปน
ธรรมชาติ  สําหรับใชใน
การเรียนรูและประกอบ
กิจกรรมของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-441- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

54 โครงการกอสรางรั้ว
โรงเรียนและปรับภูมิทัศน
บริเวณรอบอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน
เทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปรับบริเวณรอบอาคาร
ใหสถานท่ีรมรื่นสวยงาม  
เปนท่ีพักผอนและสนามเลน
ของนักเรียนปฐมวัย 

-  จัดทํารั้วตามแบบแปลน 
-  จัดปลูกไมดอกไมประดับ 
รอบอาคารเรียน 
-  ปลูกไมเพื่อรมรื่น 
-  จัดสถานท่ีพักผอนของ
นักเรียน 

250,000 - - -  รอบบริเวณอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ
สวยงามรมรื่น  นักเรียน
ผูปกครองมีสถานท่ี
พักผอน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-442- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

55 โครงการกอสรางเวที
กลางแจงในลานตะแบก
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความม่ันใจ  กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 
-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ช่ืนชม  รวมกิจกรรมและ 
มีผลงานดานการแสดง 

- กอสรางเวทีคอนกรีตขนาด  
กวาง  6  เมตร  ยาว  4  เมตร  
สูง  3  เมตร ยกพื้นสูง 1  เมตร  
พรอมหลังคา 

35,000 - - นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมท่ี
พึงประสงค 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-443- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

56 โครงการปรับปรุง 
หองโสตทัศนศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-  เพื่อใชในกิจกรรมการ
ประชุมครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  เพื่อใชเปนสถานท่ีเสนอ
ผลงานในการประกันคุณภาพ
และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
-  เพื่อใหมีหองท่ีเหมาะสมกับ
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

-  ปรับปรุงหองโสตทัศน-
ศึกษา  ขนาดพื้นท่ีประมาณ  
120  เมตร 
-  เปลี่ยนบานประตูทางเขา
เปนบานประตูกระจกกรอบ
อลูมิเนียมแบบผลักบานเด่ียว  
จํานวน  2  บาน 
-  ติดต้ังบานประตูดานหลัง
หองโสตทัศนศึกษาเปนบาน
ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม  
แบบบานเลื่อน  1  บาน 
-  เปลี่ยนหนาตางทุกบานเปน
กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบ
บานเลื่อน 

- 600,000 - -  มีหองโสตทัศนศึกษา  
จํานวน  1  หอง  ใชใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
-  มีหองประชุมสําหรับ
ครูและคณะกรรมการ 
-  มีหองมาตรฐานท่ีใช
เสนอผลงานในการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
-  มีหองท่ีใชใน
การศึกษาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 



 
-444- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  ติดต้ังดวงไฟฟาชนิดฝาผา
เพดาน 
-  ติดต้ังระบบไฟฟาและแสง
สวางภายในท้ังหมด 
-  ติดต้ังมานปรับแสง  บาน
ประตู  หนาตางทุกบาน 
-  ติดฝาเพดานยิบซัมบอรด
ฉาบรอบเรียบโครงสราง
เหล็กฉาบสังกะสี 
-  ติดต้ังจุดเครื่องเสียงพรอม
อุปกรณครบชุด 

     



 
-445- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง
หองปฏิบัติการทางภาษา 
โรงเรียนเทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหหองปฏิบัติการ
ทางภาษาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพื่อใหนักเรียนไดใช
อุปกรณปฏิบัติการทาง
ภาษาไดท่ัวถึงและ
เพียงพอกับนักเรียน 

-  ปรับปรุงหองปฏิบัติการทาง
ภาษา  จํานวน  2  หอง  พื้นท่ี
ประมาณ  90  ตารางเมตร 
-  เปลี่ยนบานประตูทางเขาเปน
บานประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม
แบบผลักบานเด่ียว 
-  เปลี่ยนหนาตางทุกบานเปน
กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบบาน
เลื่อน 
-  ปรับปรุงพื้นโดยปูกระเบ้ือง
เซรามิค 
-  ติดต้ังระบบไฟฟาและแสง
สวางภายในท้ังหมด 
-  ทาสีภายในใหมท้ังหมด 

200,000 - - -  โรงเรียนมี
หองปฏิบัติการทางภาษา
ท่ีเหมาะสมทันสมัย  เอื้อ
ตอการเรียนรูและ
สะดวกตอการใชงาน
ของนักเรียน 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-446- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -  ติดต้ังมานปรับแสง  ประตู
หนาตางทุกบาน 
-  ติดต้ังเพดานยิบซัมบอรดฉาบ
โครงรางเหล็กฉาบสังกะสี 
-  ปรับปรุง / ซอมแซมชุด
ปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน 90  
ชุด  พรอมชุดควบคุมรายการสอน
และโตะบูชาผูเรียน  พรอมเกาอี ้
-  ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณ
ประกอบการใชงานพรอมท้ัง
เดินสาย  INTERNET  เพื่อเช่ือมตอ
ในการใชงาน 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-447- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงอาคาร
พลศึกษา  โรงเรียน
เทศบาล  6   
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร
โรงพลศึกษาจากพื้น
ซีเมนตเปนพื้นยาง 
-  เพื่อปรับปรุงพื้นเวที
อาคารโรงพลศึกษาจาก
พื้นไมเปนพื้นซีเมนตปู
กระเบ้ือง 
-  เพื่อปรับปรุงช้ันลอย
อาคารพลศึกษาเปน
หองพักนักกีฬา 

-  ปรับพื้นสนามอาคารพลศึกษา
เปนพื้นยางสําหรับใชเปนสนาม
วอลเลยบอล  และสนามตะกรอ
ขนาดประมาณ 770 ตารางเมตร  
-  พื้นเวทีซีเมนตปูกระเบ้ืองขนาด
ประมาณ  70  ตารางเมตร  
สําหรับการประกอบกิจกรรมตาง 
ๆ 
-  หองพักนักกีฬา  2  หอง  พื้นปู
กระเบ้ือง  พรอมติดต้ังไฟฟา  
ขนาด  20x3.5x4 เมตร -  เปลี่ยน
ประตูเหล็กมวนเปนกออิฐชองลม  
จํานวน  14  ชอง  ขนาดรวม
ประมาณ  230  ตารางเมตร 

- 1,000,000 - -  โรงเรียนมีอาคารพล
ศึกษาท่ีไดมาตรฐาน
เหมาะสมสําหรับการ
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การ
แขงขันกีฬา  มีเวทีท่ี
ถาวรแข็งแรงและมี
หองพักสําหรับนักกีฬาท่ี
ถูกตองปลอดภัย 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงทาสี
อาคารเรียน  1 , อาคาร
เรียน 4  และอาคารเรียน 5   
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสรางความสวยงาม
ใหกับอาคารสถานท่ี 

-  ปรับปรุงทาสีภายนอก
ภายใน  อาคารเรียน 1  พื้นท่ี  
ประมาณ  1,300  ตารางเมตร 
-  ปรับปรุงทาสีภายนอก  
ภายใน  อาคารเรียน  4  พนท่ี
ประมาณ  2,500  ตารางเมตร 
-  ปรับปรุงทาสีภายนอก
ภายใน  อาคารเรียน  5  พื้นท่ี
ประมาณ  2,500  ตารางเมตร 

700,000 - - -  อาคารเรียนมีความ
สวยงาม 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

60 โครงการสวนพุทธธรรม
โรงเรียนเทศบาล  6      
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
เรียนรูพระธรรม  คําสอนของ
ทานพุทธทาส 
-  เพื่อเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจของนักเรียนในเวลา
วาง 

จัดใหมีสวนพุทธธรรม
ประกอบดวย 
-  ศาลาหนังสือทําดวยไมไผ
กวาง  2.0  เมตร  ยาว  2.0  
เมตร  จํานวน  4  หลัง 
-  สวนหยอมไมดอกไม
ประดับ 
-  ปายคําสอนของทานพุทธ
ทาส 
-  ภาพถายทานพุทธทาส 

70,000 - - -  มีสวนพุทธธรรม 1  
แหง 
-  นักเรียนไดศึกษา
คนควานอกหองเรียน 
-  นักเรียนไดมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจและได
ความรู 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

61 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

63 

โครงการจัดทําปายนิเทศ
เสริมความรูประจํากลุม
สาระกลุมการเรียนรู 
 
 
โครงการกอสรางอาคาร
เรียนปฐมวัยโรงเรียน
เทศบาล7(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
โครงการกอสรางบานพัก
ภารโรงโรงเรียนเทศบาล7 
(วัดประสิทธิชัย) 
 

-  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรู ท้ังในและนอกโรงเรียน
ใหแก นักเรียน ผูปกครอง ครู 
ฯลฯ 
 
-เพ่ือรองรับนักเรียนและให
นักเรียนปฐมวัยเรียนโดยเฉพาะ 
 
 
 
- เพ่ือเปนท่ีพักอาศัยของภารโรง
ภายในบริเวณโรงเรียน 

-  จัดทําปายนิเทศขนาด 1.20 x 
2.40  เมตร  พรอมกุญแจจํานวน  
10  ปาย 
 
 
- กอสรางอาคารเรียนทรงไทย
ชั้นเดียว ยกพ้ืนสูงโครงสราง 
คสล.พ้ืนปูไมกระดานมีหองน้ํา
หองสวม ภายในทุกหองเรียน 
จํานวน 4 หองเรียน 
- กอสรางบานพัก 2 ชั้นคร่ึงตึก
คร่ึงไมหองน้ําบกและลาง 

150,000 
 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 
 

600,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

-  มีปายนิเทศเพ่ือให
นักเรียน  ผูปกครอง  และ
บุคคลท่ัวไป  ไดรับรู
ขาวสารตาง ๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- มีหองเรียนชั้นปฐมวัยท่ี 
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
- เปนท่ีอยูอาศัยของภาร
โรงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ใหบริการ 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 
- ร.ร.ท.7 
(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
 
- ร.ร.ท.7 
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

64 โครงการโรงเรียนแหง
การเรียนรู  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนเทศบาล  6 
(วัดตันตยาภิรม) 

-  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช 
-  เพื่อเปนศูนยสาธิตการ
เรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. จัดต้ังศูนยสาธิตการเรียนรู
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบดวย 
-  แปลงสาธิตไรนาสวนผสม 
-  แปลงสาธิตพืชผักสวนครัว 
-  การปลูกพืชไรดิน 
-  การเลี้ยงสัตว 
-  ภูมิปญญาทองถิ่น 
-  การเพาะเห็ด 
2. กอสรางโรงเรือน  1 หลัง  
กวาง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร 

- 900,000 - -  โรงเรียนมีศูนยสาธิต
การเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  นักเรียนเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.6 
(วัดตันตยาภิรม) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

65 
 
 
 
 
 
 
 

66 

โครงการกอสรางกําแพง
โรงเรียนเทศบาล  7   
(วัดประสิทธิชัย) 
 
 
 
 
 
โครงการกอสรางสวม
โรงเรียนเทศบาล7 
(วัดประสิทธิชัย) 

-  เพื่อทดแทนกําแพงเดิมท่ีพัง
และนักเรียนมีความปลอดภัย
สะดวกตอการดูแลนักเรียน
ทรัพยสินของโรงเรียน 
 
 
 
 
- เพื่อใหมีสวมใชท่ีเพียงพอ 
- เพื่อแกปญหาสวมเกาท่ีใช
งานไมดี 

กอสรางกําแพงรั้ว 
ทิศตะวันออกยาว 86.50  ม.   
ทิศเหนือยาว  87  ม. กอสราง
เปนกําแพงคอนกรีตทึบมี
ความสูง  3  เมตร  สรางดวย
อิฐบล็อก  ฉาบผิวปูนพรอม
ทาส ี
 
- กอสรางสวม คสล.  
จํานวน 1 หลัง ประกอบดวย 
สวมชาย 4 ท่ี สวมหญิง 4 ท่ี 
โถปสสาวะชาย 4 ท่ี 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

-  โรงเรียนมีกําแพง
ทดแทนเดิมท่ีพังและ
สรางความปลอดภัย
ใหกับนักเรียนทรัพยสิน
ของโรงเรียน 
 
 
 
- มีหองสวมท่ีเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนและ
ถูกสุขลักษณะ 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานโรงเรียน 
-  ร.ร.ท.7 
(วัดประสิทธิชัย) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุงหอง
ผูบริหารและหองฝาย
วิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 

-  เพื่อปรับปรุงหองผูบริหาร
(หัวหนาศูนยฯ)  และหองฝาย
วิชาการ  ใหมีสภาพนาอยูมี
บรรยากาศท่ีดีมีความ
สะดวกสบายเหมาะสมในการ
ทํางาน 

-  ปรับปรุงหองผูบริหารและ
หองฝายวิชาการ  ดังนี ้
-  ติดต้ังมูลี่ประตู  ขนาด  
110x195  ซม.  จํานวน 1  ชุด 
มานปรับแสงขนาด  340x150  
ซม.  จํานวน  1  ชุด  มานปรับ
แสงขนาด  270x150  ซม.  
จํานวน  1  ชุด 

15,000 - - - ทําใหหองผูบริหารของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มี
สภาพนาอยูบรรยากาศดี
มีความสะดวกสบายใน
การทํางาน 
-  หองผูบริหารมี
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 
-  หองผูบริหารเปน
สถานท่ีตอนรับ
ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและแขกผูมี
เกียรติ 

-  สํานักการศึกษา 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมสนามกีฬาทุง
แจง   
(ถายโอน) 

-  เพื่อใหสนามกีฬาท่ีไดรับ
การถายโอนอยูในสภาพ
เรียบรอยและสามารถ
ใหบริการประชาชนได 
-  เพื่อใชเปนท่ีพักผอนหยอน
ใจและออกกําลังกายของ
เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล 

ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
ทุงแจงทุกประเภท ท่ีไดรับ
การถายโอนใหอยูในสภาพ
เรียบรอย 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

1,320,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

- สนามกีฬาทุงแจง  
ทุกประเภท ไดรับการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพ
พรอมใหบริการแกเด็ก
และเยาวชน 
 

-  สํานักการศึกษา 
-  งานกิจกรรมเด็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
 
 

-  เพื่อเพิ่มแสงสวางภายใน
อาคารอเนกประสงค 
-  เพื่อปองกันการเกิดไฟฟา
ลดวงจรเนื่องจากระบบไฟฟา
ชํารุดและขัดของ 
-  เพื่อความปลอดภัยของ
บุคลากรศูนยและเด็กเล็ก 
- เพื่อปองกันการเสียหารของ
ทรัพยสินทางราชการ 

 - คาปรับปรุงระบบไฟฟา 
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง  อาคาร
อเนกประสงคและอาคาร
เรียน 

100,000 - - -  ภายในอาคาร
อเนกประสงคมีแสง
สวางอยางเพียงพอใน
การดําเนินกิจกรรม 
-  ระบบไฟฟาภายใน
อาคารเรียนอยูในระบบ
ปกติสามารถใชงานได
อยางปลอดภัย 
- บุคลากรของ ศพด.และ
เด็กเล็กมีความปลอดภัย 
- ปองกันการเสียหาร
ของทรัพยสินทาง
ราชการ 

- สํานักการศึกษา 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

70 โครงการติดต้ังฝาเพดาน
ฉาบเรียบอาคาร
อเนกประสงค ใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครตรัง 
 
 

-  เพื่อลดความรอนภายใน
อาคารอเนกประสงค 
- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
และเพิ่มความสวางภายใน
อาคาร 

 - ติดต้ังฝาเพดานฉาบเรียบ
อาคารเอนกประสงค พื้นท่ี
ประมาณ 290 ตารางเมตร 
 

63,000 - - - เพื่อความสวยงาม 
และลดความรอนใน
หองอาคาร
เอนกประสงคของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครตรัง 
- เพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ ในอาคารฯ 

- สํานักการศึกษา 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงฝาผนัง
หองเรียนดวยการเขียน
ภาพฝาผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพื่อเปนสื่อใหเด็กเล็ก
รูจักช่ือหองเรียนของ
ตนเอง 
- เพื่อใหเด็กเล็ก 
ผูปกครองและบุคลากรท่ี
เขาชมศพด.ไดรูจัก
สถานท่ีทองเท่ียวของ
จังหวัดตรงั 
- เพื่อชวยใหผูปกครองจํา
ช่ือหองเรียนได 
- เพื่อใหฝาผนังมีความ
สวยงาม 

  เขียนภาพฝาผนังหองเรียนจํานวน 
14 หองเรียน และบริเวณฝาผนังสระ
วายน้ําดวยสีอคลีลิค จํานวน 17 ภาพ
คือ 1. ภาพเขียนฝาผนังรูปถ้ําเล 
2. ภาพเขียนฝาผนังรูปเกาะเชือก 
3.ภาพข ียนฝาผนังรูปน้ําตกโตนเตะ 
4.ภาพเขียนฝาผนังรูปสวนยางพารา 
ล็อคท่ี 1 
5. ภาพเขียนฝาผนังรูปสวนยางพารา 
ล็อคท่ี 2 
6. ภาพเขียนฝาผนังรูปนางเงือก 
7. ภาพเขียนฝาผนังรูปเกาะกระดาน 

96,000 - - - เด็กเล็กรูจักช่ือ
หองเรียนของตนเอง 
- เด็กเล็ก ผูปกครองและ
บุคลากรศูนยรูจัก
สถานท่ีทองเท่ียงของ
จังหวัดตรัง 
- ผูปกครองจําช่ือ
หองเรียนได 
- ฝาผนังมีความสวยงาม 
 

- สํานักการศึกษา 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   8.ภาพเข ียนฝาผนังรูปเกาะลิบง 
9.ภาพเขียนฝาผนังรูปดอกศรีตรัง 
10. ภาพเขียนฝาผนังรูปปลาพะยูน 
11. ภาพเขียนฝาผนังรูปถ้ํามรกต 
12. ภาพเขียนฝาผนังรูปน้ําตกสายรุง 
13. ภาพเขียนฝาผนังรูปหาดเจาไหม 
14.ภาพเขียนฝาผนังรูปเกาะมุก 
15.ภาพเขียนฝาผนังรูปหาด 
ปากเมง 
16. ภาพเขียนฝาผนังรูปทะเล 
17. ภาพเขียนฝาผนังรูปทาวายน้ําท่ี
กําแพงสระวายน้ํา 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

72 โครงการกอสรางศาลา 
คสล.  

- เพื่อเพิ่มสถานท่ีสําหรับให
ผูปกครองไดนั่งพักผอน
ระหวางรอรับเด็กเล็ก 
- เพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- เพื่อใชพื้นท่ีวางใหเปน
ประโยชน 

  - กอสรางศาลา ค.ส.ล. 
ขนาด 6.00x6.00  เมตร 
ระหวางอาคารอเนกประสงค
กับอาคารเรียน C 

330,000 - - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมี
ศาลาเปนสถานท่ีสําหรับ
ผูปกครองนั่งพักผอนรอ
รับเด็กเล็ก 
- เพื่อใชเปนกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-สํานักการศึกษา  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

 



 
-460- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

73 โครงการกอสรางโรงจอด
รถพรอมหองเก็บของ และ
รั้วรอบศูนยบริการ
สาธารณสุข 3  
 
 
 
 

- เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพยสินทางราชการ 
- เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูมารับบริการ  
- เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บยา
และเวชภัณฑทางการ
แพทย และวัสดุอื่นๆ  

1. กอสรางโรงจอดรถพรอมหองเก็บช้ันเดียว ขนาด
5.50x20.00 เมตร หรือพื้นท่ีอาคารไมนอยกวา  
110 ตารางเมตร  
2. กอสรางรั้ว คสล. รอบศูนยบริการสาธารณสุข 3 
ระยะทางยาวไมนอยกวา  190 เมตร พรอมประตู
เปดปด (ตามแบบของสํานักการชาง เทศบาลนคร
ตรัง) 
 

1,420,000 
 
 

615,000 

- 
 
 
- 

- 
 

 
- 

- อาคารศูนยฯ 3  มีความ
ปลอดภัยตอทรัพยสินของ
ทางราชการ 
- มีโรงจอดรถสําหรับ
อํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการและเก็บรักษา
รถฯของศูนยฯ 
-มีสถานท่ีเก็บยาและ
เวชภัณฑทางการแพทย 
และวัสดุอื่นๆ 

- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 



 
-461- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

74 โครงการกอสรางปรับปรุง
อาคารท่ีทําการชุมชน 
ทากลาง 

- เพื่อใหท่ีทําการชุมชนมี
ความม่ันคง แข็งแรง 
เหมาะสมในการใชงาน 

- ทําการปรับปรุงอาคารท่ีทําการชุมชนทากลาง 
ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร 
- ทําการรื้อโครงหลังคาไม แลวติดต้ังเปนหลังคา
โครงเหล็กมุงดวย Meat Sheet 
- งานบุแผนฉนวนกันความรอนพรอมฝาเพดาน
ฉาบเรียบและงานระบบไฟฟาภายในอาคาร 
- งานระบบทอระบายน้ําท้ิงและหองน้ําใหม จํานวน 
2 หอง 
- งานทาสีอาคารใหมท้ังหลัง / ประตูและปาย
ดานหนาอาคาร ฯลฯ 

- 1,700,000 - - ชุมชนมีสถานท่ีเพื่อ
ใชเปนศูนยกลาง 
ติดตอบริการท่ีม่ันคง
แข็งแรง 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
 



 
-462- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

75 โครงการกอสรางอาคาร 
สํานักงานเทศบาล 
นครตรัง 
  

- เพื่อใหมีพื้นท่ีสํานักงาน
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 
  

กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  9 ช้ัน   
ดานหลังอาคารสํานักงาน
เทศบาลเดิม ดังนี ้
ช้ันลาง ประกอบดวยโถง   
พักคอย  โถงลิฟตโรงอาหาร 
และพื้นท่ีจัดสวน พื้นท่ี
ประมาณ 900 ตร.ม. 
ช้ันสอง  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  สวนถายและผลิต
เอกสารกลาง  สวนของ
สํานักงานหองน้ํา-สวม และ 
ทางเช่ือมกับอาคารสํานักงาน
เดิม พื้นท่ีประมาณ 560 ตร.ม. 

- - 172,500,000 
 

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
ราชการและรับบริการ
งานของเทศบาล 

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
  
  



 
-463- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   ช้ันสาม ประกอบดวยโถง
ลิฟต  สวนของสํานักงาน  
หองน้ํา-สวม และทางเช่ือม
กับอาคารสํานักงานเดิม พื้นท่ี 
ประมาณ 740 ตร.ม. 
ช้ันสี่  ประกอบดวยโถงลิฟต  
สวนของสํานักงาน และ
หองน้ํา-สวม พื้นท่ีประมาณ 
725 ตร.ม.          
ช้ันหา  ประกอบดวยโถงลิฟต  
สวนของสํานักงาน หองน้ํา-
สวม สวนพักผอนและจัดสวน   
พื้นท่ีประมาณ  725 ตร.ม. 

     

 
 



 
-464- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   ช้ันหก  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  หองทํางานและ
สํานักงานรองนายกเทศมนตร ี
และหองน้ํา-สวม  พื้นท่ี
ประมาณ 370 ตร.ม. 
ช้ันเจ็ด  ประกอบดวยโถง
ลิฟต  หองทํางานและ
สํานักงานนายกเทศมนตรี  
และหองน้ํา-สวม  พื้นท่ี
ประมาณ 370 ตร.ม. 
 

     

 



 
-465- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   ช้ันแปด  ประกอบดวย      
โถงลิฟต  หองน้ํา-สวม  หอง
เก็บของ  และหองประชุม 
สภาเทศบาล  พื้นท่ีประมาณ 
370 ตร.ม. 
ช้ันเกา  ประกอบดวย 
โถงลิฟต  หองน้ํา-สวม   
ลานชมเมืองและพื้นท่ี
อเนกประสงค พื้นท่ีประมาณ  
370 ตร.ม. 
 
 
 

     



 
-466- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

76 โครงการกอสรางอาคาร 
ทดสอบวัสดุ  และจัดหา   
อุปกรณการทดสอบวัสดุ 
  

- เพื่อใหมีสถานท่ีและอุปกรณ 
สําหรับการทดสอบวัสดุใช 
สําหรับงานกอสรางใหมี
มาตรฐานตามขอกําหนดของ
การควบคุมวัสดุ 

1. กอสรางอาคาร ค.ส.ล.     
ช้ันเดียว กวาง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร  1 หลัง  เปนเงิน  
1,380,000 บาท 
2. จัดหาอุปกรณการทดสอบ 
ดังนี้ 
- เครื่องทดสอบตัวอยางแทง
คอนกรีต  1 เครื่อง  เปนเงิน 
1,500,000 บาท 
- เครื่องทดสอบการรับแรงดึง
ของเหล็ก 1 เครื่อง เปนเงิน 
2,000,000 บาท 
 

- 5,470,000 
 

- - เทศบาลมีอาคารและ 
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ
สําหรับงานกอสรางท่ีได
มาตรฐาน 
 - ลดภาระคาใชจายและ
ระยะเวลาการสงวัสดุไป
ตรวจสอบ / ทดสอบกับ
หนวยงานอื่น 

- สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรม 
  



 
-467- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   - เครื่องทดสอบการสึกหรอ
ของดิน  1 เครื่อง  เปนเงิน 
125,000 บาท 
- เครื่องทดสอบหาแรงเฉือน
ของดิน 1 เครื่อง  เปนเงิน 
450,000 บาท 
- เครื่องทดสอบความขนเหลว
ของดิน 1 เครื่อง  เปนเงิน 
15,000 บาท 
 
 
 
 

     



 
-468- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

77 โครงการกอสรางรั้ว
โรงงานปรับปรุง   
คุณภาพน้ํา   
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อกั้นแนวเขตและบริเวณ
พื้นท่ีการรักษาความปลอดภัย
แกสถานท่ีราชการ 

กอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ผนังกออิฐบล็อก 
ความยาวประมาณ 
1,270.00 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2,300,000 
 

- ทรัพยสินของราชการ
และระบบการรักษา
ความปลอดภัยมีความ
สะดวกในการดูแลเพื่อ
ปองกันการสูญหาย 
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
  
  



 
-469- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

78 โครงการกอสรางอาคาร 
โรงเก็บวัสดุ บริเวณ   
หนาโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา  
เทศบาลนครตรัง 
  

- เพื่อใหมีสถานท่ีเก็บวัสดุ
สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
- เพื่อพัฒนาท่ีดินรกรางวาง
เปลาใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 

- ถมดินปรับระดับพื้นท่ี 
- กอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ   
จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครตรัง) 
  
 
 
 
 
 
 
 

- - 34,500,000 
 

- มีโรงเก็บวัสดุสําหรับ 
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
- ทําใหภูมิทัศนเมืองมี
ความสวยงาม 
  

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
  
  
  



 
-470- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

79 โครงการติดต้ัง
จอคอมพิวเตอร 
(LED)  หนาอาคาร
โรงแรมตรัง 
  
(เวทีประชาคมทองถิ่น) 

- เพื่อใชสําหรับการเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารของ
เทศบาล และหนวยงาน
ภายนอก 

- ติดต้ังจอคอมพิวเตอร 
(LED) ขนาดกวาง 6.40 เมตร 
สูง 3.60 เมตร พรอมเช่ือมตอ
ระบบ 
  

- - 14,000,000 
 

- เพิ่มชองทางในการ 
เผยแพรขาวสารและ
กิจกรรมของเทศบาล 
- เพิ่มความนาสนใจ
ใหแกการนําเสนอ
ขาวสารตาง ๆ สู
ประชาชน 
 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
 

 



 
-471- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

80 โครงการกอสรางอาคาร
ซอมบํารุงและโรงจอดรถ
ภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

- เพื่อเปนสถานท่ีสําหรับจอด
รถยนตและเครื่องจักรกลหนัก
ของงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
- เพื่อใชเปนอาคารซอมบํารุง
เครื่องจักรกล 
 

กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  
ช้ันเดียว กวาง 12.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร   หลังคา
โครงเหล็ก  สําหรับจอด 
รถยนตและเครื่องจักรกล 
จํานวน 8 ชองจอด   พรอม
หองเก็บวัสดุอุปกรณซอม
บํารุง  
 
 
 
 
 

- - 4,600,000 
 

- ทําใหทรัพยสินของ
ทางราชการมีอายุการใช
งานท่ียืนยาวข้ึน 
 
- ลดภาระคาใชจายใน
การซอมแซมและซอม
บํารุงรายยอย ๆ 
 

- สํานักการชาง 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ 

ที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

81 โครงการกอสรางอาคาร
จัดเก็บเอกสาร 

-เพื่อใหเปนอาคารจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ 
 
-เพื่อความสะดวกในการ
คนหาเอกสารและหลักฐาน
ตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กอสรางอาคาร คสล.ช้ันเดียว 
ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 25 
เมตร จํานวน 1 หลัง  พรอม
ช้ันวางเอกสาร 

- 3,500,000 - -มีอาคารสําหรับการ
จัดเก็บเอกสารอยางเปน
ระบบและสะดวกในการ
คนหา 

-กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) 

เทศบาลนครตรัง 
 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการรางวัลน้ําใจ
มอบใหแกผูชําระภาษี 

- เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและ
ตระหนักใหผูมีหนาท่ีตองชําระ
ภาษี เสียภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
- เ พื่ อ เ พิ่ ม ร า ย ไ ด ข อ ง เ งิน ท่ี
จั ด เ ก็ บ ไ ด จ า ก ค า ภ า ษี อ า ก ร 
คาธรรมเนียมในการใหบริการ 
คาธรรมเนียมอื่น  ๆจากการ
จัดหาประโยชน 

- บริการเครื่องด่ืมและ
มอบของท่ีระลึกเปน
การตอบแทนน้ําใจแก
ผู ชํ า ร ะ ภ า ษี ใ ห แ ก
เ ท ศ บ า ล ภ า ย ใ น
ระยะเวลาการเสียภาษี
จํ า น ว น ป ร ะ ม า ณ 
6,000 ราย 

300,000 300,000 300,000 -เ งิ น ร า ย ไ ด จ า ก ภ า ษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย 
ภ า ษี บํ า รุ ง ท อ ง ท่ี 
ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม  แ ล ะ
ใ บ อ นุ ญ า ต ต า ม  พ ร บ .
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จากการ
จั ด ห า ป ร ะ โ ย ช น ใ น
ทรัพยสินท่ีเทศบาลจัดเก็บ
เองมีสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน 

-กองคลัง 
-ฝายพัฒนารายได
งานผลประโยชน
และกิจการพานิชย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

    7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
        7.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการกําหนด        
ประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษแก
ขาราชการพนักงานและ
ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสรางเสริมขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําตลอดจน
พนักงานจางของเทศบาล 
นครตรัง 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงาน 

- กําหนดวงเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําตลอดจน
พนักงานจางของเทศบาล 
นครตรัง  จํานวนประมาณ  
837   คน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ทําใหพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา
ตลอดจนพนักงานจาง
ของเทศบาลมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   มีความพึง
พอใจและปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ
เกิดประโยชนสูงสุดและ
สรางภาพลักษณท่ีดีของ
ทางราชการ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานการเจาหนาท่ี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)   

เทศบาลนครตรัง 

    7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
        7.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการประชุมเครือขาย
องคกรปกครองทองถิ่น  
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อสงเสริมและพัฒนาองค
ความรูในการบริหารและการ
ปกครองสวนทองถิ่นและเพื่อ
กอต้ังเครือขายการบริหารงาน
รวมกันของราชการสวน
ทองถิ่นในจังหวัดตรัง 
- เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดตรังมีความ
เขาใจในเรื่องตาง ๆ ใน
ทิศทางเดียวกัน 

- จัดประชุมเครือขายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัด
ตรัง  ประจําทุกเดือน  จํานวน  
100  องคกร 

250,000 250,000 250,000 - ทําใหผูบริหารองคกร
ปกครองทองถิ่นมีความรู
ความเขาใจในการบริหาร
การปกครองทองถิ่นใน
ทิศทางเดียวกันและพรอมท่ี
จะทํางาน 
- ทุกทองถิ่นสามารถ
บริหารงานรวมกันในการ
พัฒนาจังหวัดโดยผานศูนย
เครือขายองคกรปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดตรัง 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร   อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1 แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่ออุดหนุนกิจกรรมในการ
บําเพ็ญประโยชนของเหลา
กาชาดจังหวัดตรัง 

- จายเงินอุดหนุนจัดกิจกรรม
แกเหลากาชาด 

50,000 
ใหเงิน

อุดหนุน 

50,000 
ใหเงิน

อุดหนุน 

50,000 
ใหเงิน

อุดหนุน 

- ผูดอยโอกาสไดรับการ
ชวยเหลือ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
-งานธุรการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 

เทศบาลนครตรัง 

     8. ยุทธศาสตร   อยูดีมีสุขของประชาชน 
          8.1  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

2556  
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะหผู
ท่ีสังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูล 
 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

-  เพื่อลดอัตราปวยตายของโรคท่ี
สามารถรักษาได 
- เพื่อใหประชาชนท่ีไมมีหลักประกัน
สุขภาพอื่นท่ีรัฐจัดใหและเปนผูท่ีสังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูล ไดรับบริการดาน
การรักษา พยาบาลอยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีถวน
หนา 

- ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูท่ี
สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลใน
เขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 
18,000 ราย 
 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

- ผูท่ีสังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูลไดรับบริการดาน
การรักษาพยาบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ และท่ัวถึง 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- งานบริการ 
การแพทย  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

-เพื่อชวยเหลือคาเสียหาย
เบ้ืองตนแกผูประสบภัย  เชน
ไฟไหม  วาตภัย  อุทกภัย   
ในชุมชน 
-เพื่อเปนการบรรเทาความ 
เดือดรอนแกผูประสบภัยพิบัติ 
 
 
 
 
 
 

-ชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาลท่ีประสบภัยพิบัติ 

100,000 100,000 100,000 -  ชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนเบ้ืองตน
ใหแกผูประสบภัย 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุใน
ชุมชน 

- เพื่อใหการชวยเหลือผูสูงอายุ
ในชุมชนท่ีมีคุณสมบัติและ
ผานเวทีประชาคมในชุมชน 
- เพื่อบรรเทาความเดือนรอน 
เบ้ืองตนของผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุท่ีไดรับสิทธิเงิน
สงเคราะห  โดยผานเวที
ประชาคม จํานวน 951  คน  ๆละ 
500  บาทตอเดือน  
จายทุกเดือน  ตลอดชีพ 

5,706,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,706,000 
เงินอุดหนุน 

 

5,706,000 
เงินอุดหนุน 

 

- ผูสูงอายุไดรับการ
ชวยเหลือเบ้ียยังชีพ 
- สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนเบ้ืองตน 
- ผูสูงอายุมีความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูพิการ 

- เพื่อใหการชวยเหลือคน
พิการภายในเขตเทศบาลท่ีมี
คุณสมบัติและผานเวที
ประชาคมในชุมชน 
- เพื่อใหการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 
- เพื่อชวยเหลือคนพิการให 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีคุณคา 

- ผูพิการท่ีไดรับสิทธิรับเงิน
สงเคราะห  โดยผานเวที
ประชาคม  จํานวน 368 คนๆละ  
500 บาทตอเดือน  จายทุก
เดือน  ตลอดชีพ   

2,208,000 
เงินอุดหนุน 

 

2,208,000
เงินอุดหนุน 

 

2,208,000
เงินอุดหนุน 

 

- คนพิการภายในเขต 
เทศบาลฯไดรับเบ้ียยังชีพ 
- สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนในเบ้ืองตน 
- คนพิการมีสภาพความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการสงเคราะห 
ผูปวยเอดส 

- เพื่อใหการสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดสท่ีผาน
การรับรองจากแพทยและยื่น
ขอรับการสงเคราะห 

- สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสคนละ 500 บาท/เดือน 
จํานวน 10 คน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

- ผูปวยเอดสท่ีเปดเผย
ตนเองและขอรับการ
สงเคราะหในเขต
เทศบาลไดรับเบ้ียยังชีพ
เบ้ืองตน 
- ผูปวยเอดสมีสภาพ 
ความเปนอยูและกําลังใจ
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนการ
บําบัดรักษาผูเสพ/ 
ผูติดยาเสพติด 

-เพื่อชวยเหลือเปนคาใชจาย 
เบ้ืองตนแกผูเสพ/ผูติด  
ท่ีติดยาเสพติด 
-เพื่อลดจํานวนผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด 
-เพื่อลดปญหาสังคม 

-สนับสนุนเปนคาใชจาย 
เบ้ืองตนแกผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดท่ีสมัครใจเขาในการบําบัด  
จํานวน  15  ราย 

45,000 45,000 45,000 -สามารถชวยเหลือ 
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
ในเบ้ืองตน 
-สามารถลดจํานวน 
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
-ลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
สังคม  เชน  ปญหาการ 
ลักขโมย  ปญหาโรค
เอดส 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ศตส.ทน.ตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการบานทองถิ่น
ไทยเทิดไทองคราชัน  
84  พรรษา 

- เพื่อเปนการสงเคราะหผูทุกขยากท่ีไดรับ
การพิจารณาจากประชาคมทองถิ่น 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูทุกขยากใหมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

- สรางบานทองถิ่นไทย
เทิดไทองคราชัน  84  
พรรษา  จํานวน  1  หลัง  
ใหแกผูท่ีไดการ
พิจารณาจากทองถิ่น 

150,000 150,000 150,000 - ประชาชนผูยากไร
ไดมีท่ีอยูอาศัยและ
การดํารงชีพท่ีดี  
อาศัยอยูในบาน
ทองถิ่นไทยเทิดไท
องคราชัน  84  
พรรษา 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการครอบครัว 
ไมทอดท้ิงกันสังคม 
อยูเย็นเปนสุข 

-เพื่อใหครอบครัวในชุมชน
ไดชวยกันดูแลซึ่งกันและกัน 
-เพื่อสงเสริมใหชุมชนเกิด
ความรัก  ความหวงใย 
เอื้ออาทรตอกันอยางจริงใจ 
-เพื่อสรางครอบครัวอบอุน
ชุมชนนาอยู  ปลอดผูไร
โอกาส 
-เพื่อใหชุมชนมีบทบาทใน
การแกปญหาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนตนเอง 

-สมาชิกในชุมชนชวยกันดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวในชุมชน 
-ครอบครัวเปาหมาย 27 ชุมชน 100  
ครัวเรือนท่ีประสบปญหาความขาดแคลน
และเดือดรอน 
วิธีการดําเนินการ 
1.จัดสํารวจหาขอมูลการใหความ
ชวยเหลือครอบครัวดอยโอกาสในชุมชน  
ท้ัง  27  ชุมชน  เพ่ือหากลุมเปาหมาย
ระยะเวลา 2  สัปดาห หรือตามความเหมาะสม 
-พบปะครอบครัวเปาหมายชี้แจง
วัตถุประสงค  ขอความรวมมือ 

50,000 50,000 50,000 -ครอบครัวในชุมชน
ไดรับการเฝาดูแลซึ่งกัน
และกันมากข้ึน 
-กลุมเปาหมายในชุมชน
ไดรับความรูสึกท่ีดี  เห็น
คุณคาของตนเองละ
ชุมชนมากยิ่งข้ึน 
-ชุมชนสามารถใหความ
เสมอภาคและสงเสริม
การพัฒนาและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนได
เปนอยางดี 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนทายพรุ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.1   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะหสังคมอยางทั่วถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   -เปดรับบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช  
อาหารและอ่ืนๆ  ตามความ
เหมาะสม 
-จัดงานวันครอบครัวไมทอดท้ิง
กัน  สังคมอยูเย็นเปนสุข 
-จัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู  
สรางความเอ้ืออาทรหวงใย 
แจกสิ่งของแกกลุมเปาหมาย 
-กิจกรรมสรางความรูสึกจาก
กลุมเปาหมายและผูเขารวม
โครงการ  เพ่ือกระชับความ
เขาใจ 

   -สมาชิกชุมชนมีความ
เขมแข็งสามารถรวม
กิจกรรมทางสังคม
ไดมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) 

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการอบรม 
ตานยาเสพติดสี่มุมเมือง 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 

- เพื่อใหความรูดานการ
ปองกันยาเสพติดแกเยาวชน 
-เพื่อสรางเครือขายเยาวชน 
ใหรวมกันปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด 
-เพื่อเยาวชนมีภูมิคุมกัน 
ยาเสพติด 
-เพื่อสนองนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาลดานการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด 

- จัดอบรมเขาคายใหความรู
ดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดแกเยาวชนใน
เขตเทศบาล  จํานวน  1  รุน  
มีผูเขารวมจํานวน  200  คน 

300,000 300,000 300,000 -เด็กเยาวชนรูจักการอยู
รวมกันในสังคม  ทําให
สังคมเกิดความสงบสุข 
-เยาวชนรูจักการทํางาน
ในลักษณะเครือขาย 
-สรางภูมิตานทานดาน
ยาเสพติดแกเด็กเยาวชน 
-สนองนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลดานการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานตานยาเสพติด 
 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

-เพื่อเปนการอนุรักษลูกเสือ
ชาวบานใหคงอยูสืบไป 
-เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
-เพื่อสรางความสมานฉันท 
ในสังคม 

-จัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
จํานวน  1  รุน  โดยมี
ผูเขารวมจาก  27  ชุมชนใน
เขตเทศบาลจํานวน  200  คน 

300,000 300,000 300,000 -สามารถอนุรักษ
กิจกรรมลูกเสือชาวบาน
ใหคงอยูกับสังคมไทย
สืบไปและเปนผูเฝา
ระวังตานยาเสพติด 
-ประชาชนมีความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
-ประชาชนมีความรัก  
ความสามัคคี 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดต้ัง 
กลุมออมทรัพยชุมชน  
ทัศนศึกษาดูงาน 

- เพื่อใหชาวบานรูจักการอด
ออม  สะสมเงินดวยสัจจะมี
เงินทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและสวัสดิการของสมาชิก 
- เพื่อใหประชาชนมีความรู 
เขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
-เพื่อรูจักผนึกกําลังรวมน้ําใจ 
ความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
-เพื่อใหการเรียนรูสงเสริม
ประสบการณ  เรื่องเงินทุนการ
จัดการ 

-จัดอบรมเพื่อใหความรูแก
สมาชิกกลุมออมทรัพย
จํานวน  1  ครั้ง  ผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน  300  คน 

150,000 150,000 150,000 -ชาวบานมีความรู เขาใจ
เกี่ยวกับการออมทรัพย
มากข้ึน 
-ประชาชนรูจักวางแผน 
ในการใชจายเงินใน
ครอบครัว 
-ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี 
-ประชาชนมีความเขาใจ
ในการบริหารจัดการ
เรื่องของการเงินและ 
การออมเพิ่มข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการกิจกรรม 
กองทุนแมของแผนดิน 
ตานยาเสพติด  

- เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับกองทุนแมของแผนดิน 
- เพื่อใหชุมชนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหายาเสพติด 
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 
แกคณะทํางานตานยาเสพติด 

- จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกองทุนแมของ
แผนดิน จํานวน  1  ครั้ง   
มีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  
135  คน 

50,000 50,000 50,000 - สมาชิกชุมชนมีความ 
เขาใจบทบาทกองทุนแม 
เพิ่มมากข้ึน 
- ประชาชนในชุมชนได 
รับรูเกี่ยวกับการแกไข
ปญหายาเสพติด 
-ชุมชนมีขวัญและ
กําลังใจในการตอสู
เอาชนะยาเสพติด 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

5 โครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชน 

- เพื่อใหกรรมการชุมชน   กลุม 
องคกรและประชาชนนําเสนอ
ปญหาของประชาชนในชุมชน 
เสนอตอผูบริหารเพื่อทราบและ 
หาแนวทางแกไขปญหา 
-เพื่อกรรมการชุมชนมีโอกาส 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกันระหวางชุมชน 
-เพื่อใหประชาชน กรรมการชุมชน   
ผูนําชุมชนรับทราบนโยบายของ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และนโยบายของรัฐบาลกลาง 

-จัดใหมีการประชุมสัมมนา
โดยมีผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานของภาครัฐ
ประชาชนรวมกับกรรมการ
ชุมชนท้ัง 27 ชุมชน โดยจัด
ใหมีการประชุมสัมมนาฯ ป
ละ 4  ครั้ง (3 เดือน/ครั้ง) มี
ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ 
จาก 27 ชุมชน ประมาณ 300  คน   
-สถานท่ีท่ีดําเนินการ
หมุนเวียนกันไปชุมชนตางๆ 

315,900 315,900 315,900 -ทําใหคณะผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สามารถนําปญหาของ
ประชาชนไปใชในการแกไข
ปญหาและนําเขาแผนพัฒนา
และต้ังงบประมาณในการ
ดําเนินการแกไขปญหาความ
ตองการชุมชนไดอยาง
ถูกตอง 
-ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับทราบประเด็น 
ปญหาโดยตรงและจัดลําดับ
ของปญหาตามความสําคัญ
และเรงดวนได 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

6 โครงการชุมชนสัมพันธ -เพื่อใหสมาชิกในชุมชนมี 
โอกาสแสดงออกรวมกันในดาน
การออกกําลังกาย, สันทนาการ 
-เพื่อเปนขวัญกําลังใจของ
สมาชิกชุมชนท่ีดีข้ึน 

- ประชาชน  ผูนําชุมชน    
พนักงานเทศบาลรวมแขงขัน 
กีฬาพื้นบานเช่ือมความ
สามัคคี 
- จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบาน
พาเหรด  กองเชียร 
- กิจกรรมสันทนาการ  
สังสรรค  มีผูเขารวม  จํานวน 
3,500  คน 

850,000 850,000 850,000 - ประชาชน  พนักงาน 
เทศบาลมีสุขภาพท่ีดีมี
ความรัก  ความสามัคคี  
มีความสัมพันธท่ีดี 
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากข้ึน 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลไดมีโอกาส
พบปะสังสรรคกัน 
-ทําใหประชาชนรูสึกดี 
และภาคภูมิใจ 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

7 โครงการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) 

- เพื่อจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐานของทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล 
- เพื่อหนวยงานภาครัฐและสวน
ท่ีเกี่ยวของไดรูปญหาของ
ครัวเรือนในภาพรวมสามารถ
แกไขปญหาไดตรงความตองการ
ของชุมชน 
- เพื่อเปนขอมูลประกอบในการ
พัฒนาทองถิ่น 
- เพื่อเปนการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ 

-อบรมถายทอดความรู วิธีการ
จัดเก็บขอมูลแกบุคคลแกนนํา
ตามความเหมาะสมจํานวน   
1  ครั้ง 
 - ดําเนินการจัดสงผูจัดเก็บลง
สูพื้นท่ี  ท้ัง 27 ชุมชนโดย
จัดเก็บขอมูลเปนราย
ครัวเรือนมีเปาหมายจํานวน  
12,000 ครัวเรือน 
-รวบรวมประมวลผลขอมูล 
แลวจัดทําแบบสรุปขอมูล 
จปฐ. 

200,000 200,000 200,000 - สามารถรูขอมูลความ
จําเปนพื้นฐานของ
ครอบครัวประชาชนใน
ชุมชนทุกครัวเรือนใน
เขตเทศบาล  ตามเกณฑ
ช้ีวัด 42  ตัวช้ีวัด 
- ทําใหรูปญหาของครัวเรือน 
-สนับสนุนจัดทําแผน
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

8 โครงการสงเสริมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในชุมชน 

-เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน
ชุมชนมีความรูความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
-เพื่อใหสมาชิกในชุมชนได
รูจักวางแผนในการใชจายใน
ครัวเรือน 

 -จัดอบรมใหความรูในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนแก
ตัวแทนชุมชนจํานวน 108  คน 
-จัดทําบัญชีครัวเรือนแก
ครอบครัวเปาหมายชุมชน 
ละ  200  เลม รวม  5,400  เลม 

70,000 70,000 70,000 -สมาชิกในชุมชนมี
ความรูความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
-สมาชิกในชุมชน
สามารถจัดทําบัญชี
ครัวเรือนได 
-สามารถนําขอมูลจาก
บัญชีครัวเรือนมาใช
วางแผนในการใชจายใน
ครอบครัวได  
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

9 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวลดโลก
รอน 

-เพื่อปลูกจิตสํานึกใหสมาชิก
ในชุมชนท้ัง 27 ชุมชน เขาใจ
และต่ืนตัวเรื่อง ภาวะโลกรอน 
โดยการปลูกผักสวนครัวใน
กระถาง 
-เพื่อสงเสริมการประกวด
พันธุไมงามเทศบาลนครตรัง
ท่ีนําเสนอไว 
-เพื่อลดภาระรายจายของ
ครอบครัว 
 

-ปลูกพืชผักสวนครัวอยางนอย 
3-5  ชนิดตอครัวเรือน 
-จัดประกวดพืชผักสวนครัวใน
กระถางหรือริมรั้วบาน 
-มีตนไมปลูกใหมชุมชนละ 
1,000 ตน 
-จัดซื้อเมล็ดพันธุและปุย 

54,000 54,000 54,000 -ประชาชนมีจิตสํานึก
และต่ืนตัวเรื่องภาวะ
โลกรอน 
-สมาชิกในชุมชนมีผัก
สวนครัวไวบริโภคใน
ครัวเรือน 
-ชวยลดรายจายใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

10 โครงการชุมชนอาสารวม
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อสงเสริมและใหความรู 
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อประชาชนในชุมชน 
นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในชีวิตประจําวัน 

- สงเสริมใหชุมชนไดนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน 5 ชุมชน 
 มีเปาหมายของครัวเรือน
ประชาชน ประมาณ 50 ครัวเรือน 
-จัดต้ังศูนยเรียนรู  ไดแก 
เกษตรอินทรีย, ผักพื้นบาน 
การขยายพันธุไม, ธรรมชาติ
ศึกษาและสิ่งแวดลอมชุมชน, 
การพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน, 
การฟนฟูพัฒนา ภูมิปญญา
ทองถิ่นการสงเสริมสุขภาพ 

50,000 50,000 50,000 - ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรูและ 
นําแนวความคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวันได 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

11 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
ใชจายในการติดตาม
เครือขายและองคกร 
ตาง ๆ ในชุมชน  

- เพื่อสนับสนุนเครือขายภาค
ประชาชนในการติดตาม
ชวยเหลือเครือขายตาง ๆ ใน
ชุมชน 
- เพื่อใหเครือขายตาง ๆ  ใน    
ชุมชนในเขตเทศบาลมีความ
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

- เครือขายตาง ๆ  
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง เชน  
เครือขายดานยาเสพติด 
เครือขายกลุมออมทรัพย   
เปนตน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

- องคกรตาง ๆในชุมชน
มีความเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน 
- คณะกรรมการ
เครือขายตาง ๆ มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

12 โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมและเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน 

- เพื่อสนับสนุนชุมชนในการ
จัดการประชุมในชุมชนเพื่อ
เตรียมรวมกิจกรรม 
ตาง ๆ ของเทศบาล 
- เพื่อสนับสนุนดานคาใชจาย
ใหแกชุมชนเปนเปนคาวัสดุใน
การจัดการประชุม 
- เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
สรางขวัญและกําลังใจแกชุมชน 
 
 
 

- อุดหนุนแกชุมชนในการจัด
ประชุมกรรมการการบริหาร
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน
ท้ัง  27  ชุมชนเดือนละ 1  ครั้ง
เกี่ยวกับการเตรียมการจัดทํา
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

832,000 
เงินอุดหนุน 

832,000 
เงินอุดหนุน 

832,000 
เงินอุดหนุน 

- ชุมชนมีความเขมแข็ง 
มากยิ่งข้ึน 
- ชุมชนมีขวญักําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
ของชุมชน 
- ชุมชนมีความสามัคคี 
มากยิ่งข้ึน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.2  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางความเขมแขง็ของคน ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

13 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง 
-เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอสุขภาพกาย
และจิตใจของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-จัดอบรมใหความรูกรรมการ
และสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลนครตรัง  พรอมดวย
การทัศนศึกษาดูงาน  จํานวน
อยางนอย  1  ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 -ชมรมผูสูงอายุ 
เทศบาลนครตรัง  มีการ
พัฒนาศักยภาพในการ
สรางความเข็มแข็ง 
-ผูสูงอายุมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
-เกิดการสราง
ความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูสูงอายุใน 
แตละชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานสังคมสงเคราะห 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการจัดต้ังอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน 
 
(เสนอโดยองคกรภาค
ประชาชนเทศบาลนครตรัง  
ชุมชนทาจีน) 

-เพื่อใหสมาชิกชุมชนท้ัง  27  
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
-เพื่อปองกันและรวม
แกปญหายาเสพติดระหวาง
เทศบาลนครตรังกับเครือขาย
ภาคประชาชนท้ัง  27  ชุมชน 

-ชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชนอยางนอยชุมชนละ   
3-5  ทาน 
-มีตูแดงในการรับขอมูล
ขาวสาร  27  จุด 
-มีการประสานความรวมมือ
ระหวางตํารวจ, อปพร. 
อาสาสมัครตํารวจชุมชน, 
ประชุมรวมเดือนละ 1 ครั้ง  
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน 

150,000 - -  -สมาชิกชุมชนท้ัง  27 
ชุมชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
-สถานการณยาเสพติด
ลดนอยลง 
-ปญหาเยาวชนลดลง 
-ประชาชนมีขวัญและ
กําลังใจในการดํารงชีวิต 
 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
-องคกรภาค
ประชาชน 27 ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8.  ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.4  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม
สงเสริมนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 

(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 

- เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และความคิดสรางสรรคดานงาน
อาชีพแกนักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครตรัง เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหนักเรียน เด็ก  และเยาวชน 
ผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
ตรังไดเรียนรูทักษะวิชาชีพโดยการ
ฝกอบรม ปละ 1 ครั้ง 

- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  
5 – 6 ไดรับการฝกอบรม
ทักษะวิชาการอาชีพจาก
สถาบันฝกอาชีพในจังหวัด
ตรังปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

- เด็กและเยาวชนดอย
โอกาสในเขตเทศบาลนคร
ตรังไดรับการฝกอบรมปละ 
1 ครั้ง 

650,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

 

650,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

 

650,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(ขอรับเงิน
อุดหนุน) 

 

- นักเรียนเกิดทักษะดาน
การอาชีพตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง 

- เด็กและเยาวชน
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครตรัง ไดรับ
การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ดานอาชีพสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 

-สํานักการศึกษา 
-หนวยศึกษานิเทศก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8.  ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.4  แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการทําปุยชีวภาพและ
ดินผสม 

- เพื่อสงเสริมใหความรูในการ
จัดทําปุยชีวภาพและดินผสม 
- เพื่อสรางเสริมรายไดแก
ประชาชน 
-เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

- จัดอบรมใหความรูในการ
จัดทําปุยดวยน้ําชีวภาพและ
การทําดินผสมจํานวน 1 ครั้ง
จํานวน  60  คน 
- สนับสนุนอุปกรณในการทํา
ปุยและดินผสม 
- จัดต้ังกลุมทําปุยและดินผสม
จํานวน  1  กลุม 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 - ชุมชนมีความรูในการ
จัดทําปุยชีวภาพและ 
ดินผสม 
-ชุมชนมีรายไดเสริม 
-ชุมชนมีการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 

 



 
-502- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.4   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการอบรมสงเสริม
สนับสนุนอาชีพใหแก
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลใหเกิด
การเรียนรูทักษะในการสราง
อาชีพเพิ่ม 
- เพื่อกอใหเกิดการผลิตสินคา
ชุมชนสูสินคาสุดยอดตาม
นโยบายของรัฐ 
- เพื่อรวมรณรงคฟนฟูอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- เพื่อใหประชาชนไดรวมตัว 
กันเปนกลุม/องคกรในการ 
ประกอบกิจกรรมรวมกัน 

-กระตุนใหมีการรวมกลุม
อาชีพและฝกอบรมกลุมอาชีพ
ตางๆ  เพื่อพัฒนาสินคาของ
กลุมไปสูสินคา   OTOP 

200,000 200,000 200,000 -ประชาชนเกิดทักษะ
ดานอาชีพ 
-สรางรายไดแก
ครอบครัวและกลุม 
-สินคาของกลุม สามารถ
พัฒนาสูสินคา OTOP  
ตามนโยบายของรัฐ 
-ฟนฟูอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 
-ประชาชนรูจักการ
ทํางานบริหารเปนกลุม 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   

เทศบาลนครตรัง 

8. ยุทธศาสตร  อยูดีมีสุขของประชาชน 
    8.4   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุน สงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

4 โครงการอบรมใหความรู
ดานรานคาสวัสดิการ
ชุมชน 
 
 
(เสนอโดยชุมชนทาจีน) 

-เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิธีการ
ประกอบธุรกิจดานรานคา
ชุมชนและหลักการสหกรณ
ของชุมชน 
-เพื่อสงเสริมใหสมาชิกชุมชน
สามารถนําผลิตผลดาน
การเกษตรท่ีเหลือจากการ
บริโภคมาจําหนายหรือฝาก
ขายไดเพิ่มรายได 

-อบรมใหความรูโดยเชิญ
วิทยากรท่ีประสบผลสําเร็จใน
การรานคาขายปลีกมาพูดคุย
ประสบการณใหฟง  จํานวน 1  
ครั้ง  โดยมีสมาชิกเขารับฟง   
50  คน 
-โดยปจจุบันไดมีการจัดต้ังกลุม
สมาชิกถือหุนรองรับไวแลว   
50  หุน (5,000  บาท) 

100,000 - - -ชุมชนทาจีนมีรานคา
สวัสดิการชุมชน 1  แหง 
-สมาชิกชุมชนสามารถ
ศึกษาเรียนรูการบริการ
จัดการรานคาปลีกได 
-สมาชิกชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการถือหุน
และนําผลผลิตดาน
เกษตรมาฝากขาย 
 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-งานพัฒนาชุมชน 

 



 
- 504 - 

 

สวนที่   6 

การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 2556) ไปสูการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 

 
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  379/2551  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และไดแตงต้ังประธานและเลขานุการตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  
460/2551  เรื่องแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 อนึ่ง ไดมีการแกไขตําแหนงประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ตามคําสั่งทศบาลนครตรังที่  1021/2551 เรื่องแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง (แกไข)  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  และเนื่องจากกรรมการไดมีการโยกยายตําแหนง 
จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งตามคําสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1022/2551 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง(แกไข) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ตามลําดับ 
 

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2554-2559)  มีหวงเวลา 6 ป  ซึ่งเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป 4 คร้ัง  คือ แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)  แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2556-2558)  และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)  โดยมีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 1.  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร  เพ่ือประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวา
ดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด  และเปนการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลวามีการ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม ซึ่งเปนการประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยมีรูปแบบประเด็นการประเมินดังนี้ 
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แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลนครตรัง 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไมมีการ
ดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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 2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครตรังตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน  2  สวน คือ 
  1.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  2.  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 
 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................... 
 2.  วัน/เดือน/ป ที่รายงาน.......................................................................... 
สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป................................................................ 
 3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
 4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
     ในทองถิ่น 

   

8.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1.................................................................................................. 
 1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
     ในทองถิ่น 

 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  
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6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 1.  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร  เปนการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละคร้ังท่ีมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 

2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  เปนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการดําเนินงานตามแผนงานที่ได
มีการระบุไวในแผนพัฒนาและจัดทําเปนรายงานเพ่ือใหทราบถึงระดับความสําเร็จของแผนงานเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในอนาคต  โดยจัดทําในรายไตรมาส 
  2.2  วิเคราะหขอมูลแผนพัฒนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและการดําเนินงานตาม
แผนงาน ทิศทางของโครงการวาไดดําเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวาไดดําเนินการไปตาม
เปาหมายหรือแผนงานท่ีไดระบุไวหรือไมแลวจัดทําเปนรายงานในรายไตรมาส เพ่ือการรับรูเปนการภายใน 
  2.3 ประสานงานและจัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางานเพ่ือใหรับรูถึงสถานการณและ
ความเปนไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนวา ควรจะมีการแกไขและควรดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่อง
ใดและทบทวนงานที่ไดทํามาแลวโดยจัดทําในรูปแบบรายงานประจําปและรายงานตอนายกเทศมนตรีและสภา
เทศบาล 



 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2554 - 2556)  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 

 

 
 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 

เร่ือง   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) เทศบาลนครตรัง 
เพ่ิมเติม  ฉบับที ่1 

********************** 

  ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
ของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการจัดทําแผนพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบกับในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ปรากฏวายังมีแผนงานโครงการพัฒนาหลายโครงการยังไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)  เทศบาลนครตรังจึงไดอนุมัติเพ่ิมเติมแผนงานโครงการตามขั้นตอน      
ท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 5 ขอ 24 จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) เทศบาลนครตรัง  
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ท่ีอนุมัติแลวเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครตรังในหวงระยะเวลาสามป 
ตั้งแต  พ.ศ. 2554 - 2556   ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
 

 
 
                 (นายชาลี  กางอ่ิม) 
              นายกเทศมนตรีนครตรัง 

 
 



 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ขอ 4  ในระเบียบนี้ วรรคสิบเกา  การเพ่ิมเติม หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมี
อยูในแผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 
 

เหตุผลและความจําเปน 

  เนื่องจากยังมีโครงการท่ีมีความจําเปนเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 
การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือ  สถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน  ซ่ึงโครงการตาง ๆ เหลานี้  
มิไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2554 - 2556) 
 
 
 
 

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

 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 1 40,000               1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                  

ป 2554

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครตรัง

ป 2555 ป 2556
ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 1 40,000               1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาศักยภาพขององคกร 2 2,215,000          -           -                        -           -                        2 2,215,000               

รวม 3 2,255,000          1 40,000                  1 40,000                  5 2,335,000               

-1 -



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

ป 2556

เทศบาลนครตรัง

รวม 3 ป
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป 2554 ป 2555

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

      1.1 พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหมีมาตรฐาน

1                 40,000 1                    40,000 1                    40,000 3                    120,000

รวม 1 40,000               1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                  
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาศักยภาพขององคกร
      7.2 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงาน
และสถานที่ชุมชน

2         2,215,000 -           -                        -           -                        2                 2,215,000

รวม 2         2,215,000 -           -                        -           -                        2              2,215,000

รวมท้ังส้ิน 3 2,255,000          1 40,000                  1 40,000                  5 2,335,000               
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

1. ยุทธศาสตร  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โค ร งก า รอ บ ร มก ร รมก า ร
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

- เ พื่ อ ป ลู ก ฝ ง ใ ห นั ก เ รี ย น มี
ความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อปลูกฝงการทํางานเปนทีม
และมีสวนรวม 
- เพื่อใหกรรมการนักเรียนเปน
แบบอยางท่ี ดีแกนักเรียนใน
โรงเรียน 

- อบรมกรรมการนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครตรัง จํานวน 150 คน 
จํานวน 1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 - กรรมการนักเรียนมีความรู 
ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
- รูจักการทํางานเปนทีม 
- กรรมการนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจในบทบาทและ
หนาท่ี  สามารถปฏิ บัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีได 
 
 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- เ พื่อ ใ ห  มี เค รื่ อง มือ
เ ค รื่ อ ง ใ ช ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

(1) ตูเหล็ก (ชนิดบานเลื่อนกระจก) ขนาด 
5 ฟุต จํานวน 1 ตู 
 
(2) โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 2 ตัว ตัวละ 
5,000 บาท (โรงเรียนเทศบาล 7 วัดประ
สิทธิชัย) 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

10,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- มี เ ค รื่ อ ง มื อ 
เค รื่อ งใ ช เ พื่อ กา ร
ปฏิบัติงาน 

- สํานักการศึกษา 
- งานโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง
เทศบาลนครตรัง 

- เพื่อใหสนามเทนนิส
อยูในสภาพเรียบรอย
ไดมาตรฐาน 

- ปรับปรุงซอมแซมสนามเทนนิส 
สนามกีฬากลาง จํ านวน 1 สนาม  
(3 คอรท) ดังนี ้
งานซอมแซมพื้นผิวสนาม 
1. งานรื้อผิวหนาเดิมของสนาม 1,728 
ตารางเมตร 
2. งาน Tack coat ผิวสนามดวยยาง 
RC-2 or RS-3k แลว ปูทับดวย แอส
ฟลทติกคอนกรีต ชนิดพิเศษ สําหรับ
งานสนามเทนนิส  กําหนดใช Slope 
ของยางแอสฟลทติก 1:200 ปูเฉลี่ย 
ไมนอย 5 เซนติเมตร 1,728 ตาราง
เมตร 

2,200,000 - - - เยาวชนและประชาชนใน
เขตเทศบาลนครตรังมีสนาม
เทนนิสสําหรับฝกซอมและ
แขงขันท่ีไดมาตรฐาน 

- สํานักการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   3.  งานปรับระดับเสาเทนนิสใหไดระดับ
มาตรฐานหลังจากปรับระดับพื้นสนาม 6 ตน 
4. งานเคลือบผิวดวย Rebound Ace Synpave 
โดยรองพื้น Acrylic 2 ช้ัน และ Playing 
Surface 1 ช้ัน พรอมตีเสนคอรทตาม
มาตรฐาน ITF (สหพันธเทนนิสนานาชาติ) 
1,728 ตารางเมตร 
งานรั่วตาขายฝาทอระบายน้ําและระบบไฟ 
1. งานรื้อถอนตาขายรั้วเดิม 1 งาน 
2. งานซอมโครงเหล็กรั้วตาขายเดิม 1 งาน 
3. งานสีโครงเหล็กรั้วตาขายเดิม 24 ตาราง
เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

   4. งานสีฝาทอระบายน้ําตะแกรงเหล็ก 67 
ตารางเมตร 
5 .  งา น ตา ข า ย เ ค ลื อ บ  PVC เ บ อ ร  1 0  
732 ตารางเมตร 
6. งานรื้อระบบไฟฟาสนามและติดต้ังใหม 1 
งาน 
7. ไมถูพื้น 2 ชุด 
8. ตาขายไนลอน แขงขันพิเศษ จํานวน 3 ชุด 

     

 

  



 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2554 - 2556)  

เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
 

 
 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 



 

 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 

เร่ือง   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) เทศบาลนครตรัง 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 

********************** 

  ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
ของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาการจัดทําแผนพัฒนาของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบกับใน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ปรากฏวายังมีแผนงานโครงการพัฒนาท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2554-2556)  ของเทศบาลนครตรัง มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญ
เปล่ียนแปลงไปจาก เดิ ม   จึ งไดอ นุ มัติ เป ล่ียน แปลงแผนง านโครงกา รตามขั้นตอ น ท่ีระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 5 ขอ 24 จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) เทศบาลนครตรัง  
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 1  ท่ีอนุมัติแลวเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครตรังในหวงระยะเวลา
สามป ตั้งแต  พ.ศ. 2554 - 2556   ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
 

 
 
                 (นายชาลี  กางอ่ิม) 
              นายกเทศมนตรีนครตรัง 

 



 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ขอ 4  ในระเบียบนี้ วรรคยี่สิบ  “การเปล่ียนแปลง” หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 
 

เหตุผลและความจําเปน 

  เนื่องจากมีแผนงาน / โครงการซ่ึงปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  
มีวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) 
 

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



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน 2 13,405,000                      -                              -                 -                              -   2 13,405,000             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครตรัง

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน 2 13,405,000                      -                              -                 -                              -   2 13,405,000             

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาศักยภาพขององคกร 1 750,000                           -                              -                 -                              -   1 750,000                  
รวม 3 14,155,000                      -                              -                 -                              -   3 14,155,000             -1 -



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1

เทศบาลนครตรัง

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน

     4.2 กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2          13,405,000               -                              -                 -                              -   2               13,405,000
รวม 2 13,405,000                      -                              -                 -                              -   2 13,405,000             

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาศักยภาพขององคกร
       7.2 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงาน
และสถานที่ชุมชน

1            750,000 -           -                        -           -                        1                    750,000

รวม 1 750,000             -           -                        -           -                        1 750,000                  
รวมท้ังส้ิน 3 14,155,000        -           -                        -           -                        3 14,155,000             

-2 -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตและทาง
เทา ถนนโคกขัน จาก
บานเลขท่ี 21/12  บริเวณ
อนุสาวรียพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ ถึงถนนศรีตรัง 

- เ พื่ อใ ห เ กิดค ว า ม
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนนและเดิน
เทา 

- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต     
หนา 0.05 เมตร กวาง 6.00-11.50 
เมตร ความยาว  ประมาณ 520.00 
เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,009 
ตารางเมตร  พรอมงานตีเสนและ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
- รื้อทางเทาและคันหินเดิมออกแลว
กอสรางใหม ความกวางทางเทา
รวมคันหินเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร   
ปูกระเบ้ืองคอนกรีตอัดแรง ความ
ยาวรวมท้ังสองขางไมนอยกวา 
1,035.00 เมตร 

5,905,000 - - - ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนและเดินเทา 
  
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
    4.2  แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางปรับปรุงทอ
ระบายน้ําและทางเทาถนน
กันตัง จากถนนพาดรถไฟถึง       
สี่แยกถนนกันตัง 

- เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเทา 
- เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- เพื่อปรับภูมิทัศนถนน
กันตังใหมีความสวยงาม 

- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 , 1.00 
เมตร พรอมบอพัก ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร  หรือตาม
สภาพพื้นท่ี  ความยาวรวม ท้ัง
สองขางไมนอยกวา 725.00 เมตร 

- กอสรางปรับปรุงทางเทา ความ
กวางรวมคันหิน 1.80 - 2.20 เมตร  
พื้นดานบนปูดวยแผนพื้น
คอนกรีตอัดแรงเทอรราสสโตน 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร  ความยาว
รวมท้ังสองขางไมนอยกวา 
725.00 เมตร 

7,500,000 - - - ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินเทา 
- การระบายน้ําจากถนนและ
อาคารมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน  ลดปญหาน้ําทวมขัง 
 - ภูมิทัศนบริเวณถนน 
กันตังมีความสวยงาม 
เปนถนนตัวอยาง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 

เทศบาลนครตรัง 

7. ยุทธศาสตร   การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
    7.2  แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ 
ที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2554 

(บาท) 
2555 
(บาท) 

2556 
(บาท) 

3 โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อใหมีเครื่องมือ ใช
สําหรับการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชน 

- รถยนตกระบะ (รถบรรทุก) 
แบบมีชองวางดานหลังคนขับ 
(CAB) พรอมติดต้ังตูเก็บอุปกรณ
ไฟฟา  จํานวน 1 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

750,000 - - - มีเครื่องมือเครื่องใชท่ี
เพียงพอ เหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการแกประชาชน 

- สํานักการชาง 
- งานไฟฟา 
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