
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 

และ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 





 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี วรรคสิบเกา การเพิ่มเติม หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูใน

แผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เหตุผลและความจําเปน 

 เน่ืองจากยังมีโครงการที่มีความจําเปนเพื่อกอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ การพัฒนาระบบการจัดการจราจร การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

และการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลาน้ี 

มิไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติมในแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2558-2560) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ  

11 44,243,000 - - - - 11 44,243,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณ 
ของทองถ่ิน 

2 3,700,000 - - - - 2 3,700,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5 11,328,700 - - - - 5 11,328,700 

รวม 18 59,271,700 - - - - 18 59,271,700 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ  
3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

9 40,104,000 - - - - 9 40,104,000 

3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 2 4,139,000 - - - - 2 4,139,000 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
4.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 

2 3,700,000 - - - - 2 3,700,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานที่
ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 

5 11,328,700 - - - - 5 11,328,700 

รวม 18 59,271,700 - - - - 18 59,271,700 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟลติก 
คอนกรีต  
ถนนอุดมลาภ 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

- ปรับปรุงผิวจาจร 
แอสฟลติกคอนกรีต กวาง 
5.00 – 14.00 เมตร 
ระยะทาง 480.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,450 ตารางเมตรพรอม
ยกระดับฝาบอพัก 
 
 
 
 
 
 
 

3,370,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงถนน
และวางทอระบายนํ้า
พรอมทางเทาถนน 
วังตอเร่ิมจากถนน
วิเศษกุลถึงถนนเลียบ
ทางรถไฟ 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ปูผิวจราจรแอสฟลติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
กวาง 9.00-12.00 เมตร 
ระยะทาง 530.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,350 
ตารางเมตร 
- กอสรางทอระบายนํ้าเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอพักทุกระยะ 7.00 
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
ความยาวรวมท้ังสองขาง 
ไมนอยกวา 900 เมตร และ
งานคันหินรางตื้นพรอม 
ทางเทา ค.ส.ล. ขัดตีเสน 
กวาง 0.50 – 1.00 เมตร 
ความยาว 900 เมตร 

9,188,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น นํ้าไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
และทอระบายนํ้า 
ถนนขางสนามกีฬา 
ชนโคเดิม 

- เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้า
จากถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

- กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 3.00 – 8.00 
เมตร ความยาว 75.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 420.00 
ตารางเมตรและงานถมดิน (วัสดุ
คัดเลือก) พรอมบดอัดแนน ไม
นอยกวา 130 ลูกบาศกเมตร 
- วางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 
เมตร และรางวีหลังทอความ
ยาวประมาณ 35.00 เมตร 
 

544,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจากถนน
และอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นํ้า
ไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง 
ทอระบายนํ้าและทาง
เทาพรอมปรับปรุง 
ผิวจราจรถนน 
วิเศษกุล เร่ิมจาก
สะพานขามคลอง 
นํ้าเจ็ด (หมูบาน 
ไททอง) ถึงแยก 
สาริการาม 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ
ถนนวิเศษกุลใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยและ
สวยงาม 

- กอสรางทางเทาบล็อกคอนกรีต 
พ้ืนท่ีประมาณ 1,560 ตารางเมตร 
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 
เมตร พรอมบอพักทุกระยะ 15 
เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 
795.00 เมตร 
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีประมาณ 6,700 
ตร.ม. 
- ตีเสนจราจรและเคร่ืองหมาย
จราจรบนพ้ืนทาง พ้ืนท่ีประมาณ 
240 ตร.ม 
- กอสรางบอพักทางเชื่อมตอทอ 
น้ําท้ิงจากครัวเรือน จํานวน 40 จุด 
- ทาสีขอบคันหินทางเทา พ้ืนท่ี
ประมาณ 80 ตร.ม. 

12,900,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น นํ้าไมทวมขัง 
- ถนนวิเศษกุลมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
 

 
 
 

  



 

7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนพัทลุง 
ซอย 6 ขางบานเลขท่ี 
48/17 ไปทางทิศ
ตะวันออก จดขาง
บานเลขท่ี 18/15 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 60 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 240 ตาราง
เมตร 
 - กอสรางรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
พ้ืนดานบนเปนรางตื้น  
ความยาวท้ังสองขางไมนอย
กวา 120 เมตร 
 

672,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น นํ้าไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
หนองยวน ซอย 5 
ขางบาน เลขท่ี 40/10 
ไปทางทิศตะวันตก 
จดถนนหนองยวน 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 2.00 เมตร 
ยาวประมาณ 230 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 460 ตาราง
เมตร 
 - กอสรางรางระบายนํ้า 
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  พ้ืนดานบน
เปนพ้ืนเรียบ ความยาวท้ังสอง
ขางไมนอยกวา 460 เมตร 
 

2,292,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  นํ้าไมทวมขัง 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง 
ถนนรางระบายนํ้า
และทอระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
บานโพธ์ิ ซอย 2 จาก
บานเลขท่ี 24/39 
และ 24/98 ไปทาง
ทิศใตเชื่อมถนน 
เวียนกะพัง 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 2.00 - 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 310.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,545 ตร.ม. 
 - กอสรางรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 
ท้ังสองขางไมนอยกวา 
310.00 เมตร 
 - กอสรางทอระบายนํ้า  
ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.80 
เมตร พรอมบอพักทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาวไม
นอยกวา 156.00 ม. 

3,350,000 - - 
 

1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  นํ้าไมทวมขัง 
 
  
  
 
 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล 
ซอย 9 เร่ิมจากขาง
บานเลขท่ี 217/108 
ไปทางทิศใตจดทาง
สาธารณประโยชน 
 
 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กวาง 1.70 – 
5.10 เมตร ยาวประมาณ 229 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
930 ตารางเมตร 
- กอสรางรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พ้ืนดานบน
เปนรางตื้นและพ้ืนเรียบความ
ยาวท้ังสองขางไมนอยกวา 
458 เมตร 
 

2,565,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  นํ้าไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
และรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
บางรัก ขางบานเลขท่ี 
42/10 ไปทางทิศ
ตะวันออก จดถนน
บางรัก ซอย 3 
 
 

- เพ่ือใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน 
- เพ่ือใหการระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 2 -3 เมตร 
ยาวประมาณ 520 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,040 
ตารางเมตร 
 - กอสรางรางระบายนํ้า
ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร   
พ้ืนดานบนเปนพ้ืนเรียบ  
ความยาวท้ังสองขางไมนอย
กวา 1,040 เมตร 
 

5,223,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 
- การระบายนํ้าจาก
ถนนและอาคารมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  นํ้าไมทวมขัง 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
สัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยก 
ทากลาง 

- เพ่ือความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- ติดตั้งดวงโคม LED 
สัญญาณไฟจราจร ชนิด 3 
ดวงโคม จํานวน 6 ชุด 
- ติดตั้งนาฬิกานับถอยหลัง 3 
หลัก 3 สี จํานวน 3 ชุด 
 

2,439,000 - - 1 จุด - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน 

- สํานักการชาง 
- งานจัดสถานท่ีและ 
การไฟฟา 

2 โครงการปรับปรุง
การจราจรบริเวณ 
แยกถนนเพลินพิทักษ
ตัดกับถนนควนคีรี
และถนนสังขวิทย 
 
 

- เพ่ือความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- ขยายผิวจราจร อยางนอย 
1.00 เมตร 
- ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร 
- ติดตั้งปาย ตีเสนเคร่ืองหมาย
จราจร 

1,700,000 - - 1 จุด - ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน 

- สํานักการชาง 
- งานวิศวกรรมจราจร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวอนุรักษ 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว  และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
เพ่ิมเติมโครงการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว
ถนนคนเดิน 
(ถนนร่ืนรมย) 
จังหวัดตรัง 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรองรับการ
จับจายใชสอยและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนใน
เขตเมืองและนักทองเท่ียวท่ี
เขามาพักผอนในเขตเทศบาล 
- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ทองถิ่นสําหรับเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน 
- เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
ดานวัฒนธรรม 
 

- สนับสนุนการกอสราง
โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวถนนคนเดิน
(ถนนร่ืนรมย) จังหวัดตรัง 
ใหมีความครบถวน
สมบูรณ โดย 
1. ติดตั้งวัสดุผิดพ้ืนเปน
พ้ืนคอนกรีตพิมพลาย 
และลานอเนกประสงค
หญาเทียม พ้ืนท่ีประมาณ 
1,500 ตร.ม 
2. ติดตั้งระบบไฟฟาแสง
สวาง 
3. ปลูกไมยืนตน ไมดอก 
ไมประดับ 

3,440,000 - - 1 แหง - ประชาชนและ
นักทองเท่ียวมีพ้ืนท่ี
สําหรับการจับจายใช
สอยในเขตเมือง 
- เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชน มีพ้ืนท่ี
แสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 
- เปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวดาน
วัฒนธรรม 

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวอนุรักษ 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว  และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง 
ปายคําขวัญจังหวัด
ตรังบริเวณ 
สวนทับเท่ียง 

- เพ่ือใหประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และนักทองเท่ียว
รูจักคําขวัญของจังหวัดตรัง 
- เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
ดานวัฒนธรรม 

จัดทําปายคําขวัญจังหวัด
ตรัง บริเวณสวนทับเท่ียง 
จํานวน 1 ปาย 

260,000 - - 1 แหง - เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และ
นักทองเท่ียวรูจักคําขวัญ
ของจังหวัดตรัง 
- สงเสริมการทองเท่ียว
ดานวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ 
หมอแปลงไฟฟาและขยาย
เขตไฟฟา งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กําลังไฟฟาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ติดตั้งระบบหมอแปลงไฟฟา
และขยายเขตไฟฟา จํานวน 1 
ชุด 

400,000 - - 1 ชุด - มีไฟฟาใช
และการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี
เปนไปดวย
ความเรียบรอย 
 
 
 
 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
  



 

16 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ลานจอดรถใตอาคาร
อเนกประสงค 
สํานักงานเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ 
ใตอาคารอเนกประสงค โดยเท
พ้ืนคอนกรีต หนา 0.10 เมตร 
แลวทําผิว Floor Hardener 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร 

900,000 - - 1 แหง - มีความ
สะดวก
คลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
หองปฏิบัติงาน 
สํานักการชาง 

- เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

- ปรับปรุงหองทํางาน 
สถาปตยกรรม โดยดําเนินการ
ดังน้ี 
1. ยายตูควบคุมไฟฟาและชุด
เปดปดเคร่ืองปรับอากาศออก
จากหองทํางาน 
2. ประกอบติดตั้งโตะทํางาน 
(build-in) สําหรับเจาหนาท่ี
เขียนแบบและสถาปนิก จํานวน 
6 ท่ี 
3. ประกอบติดตั้งตูลอยสําหรับ
เก็บตนฉบับแบบแปลน 
4. ติดตั้งประตูบานเลื่อนแยก
สวนภายในหองทํางาน 
 

300,000 - - 1 หอง  - มีความ
สะดวก
คลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักการชาง 
- งานสถาปตยกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภายใน
อาคารอเนกประสงค 
สวนสาธารณะสมเด็จ- 
พระศรีนครินทร 95 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การบริการประชาชน 
ผูขอใชสถานท่ีอาคาร
อเนกประสงค 

- ติดตั้งผามานชองประตู  
ผนังและหนาตาง จํานวน 54 
ชุด 
- ติดตั้งแผนกันเสียงสะทอน
พ้ืนท่ีประมาณ 750 ตารางเมตร 
- ฯลฯ 

1,500,000 - - 1 หลัง - ศักยภาพในการ
ใหบริการประชาชน
ผูขอใชสถานท่ี
อาคารอเนกประสงค
เพ่ิมขึ้น 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

(1) โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 
พรอมกระจก  จํานวน 9 ตัว 
(2) โตะทํางานเหล็ก 3.5 ฟุต 
พรอมกระจก  จํานวน 4 ตัว 
(3) เกาอ้ีทํางานแบบหนัง 
จํานวน 13 ตัว 
(4.) ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 
4 ฟุต จํานวน 4 ตู 
(5) ตูเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 
ฟุต พรอมขารองตู 4 ฟุต 
จํานวน 4 ชุด 
(6) ตูเก็บแฟมเอกสาร 40 ชอง 
จํานวน 3 ตู 
(7) เคร่ืองทํานํ้ารอนนํ้าเย็น 
จํานวน 2 เคร่ือง 

60,300 
 

16,800 
 

29,900 
 

12,800 
 

14,000 
 
 

12,000 
 

11,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

9 ตัว 
 

4 ตัว 
 

13 ตัว 
 

4 ตู 
 

4 ชุด 
 
 

3 ตู 
 

2 เคร่ือง 

- มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 
(ตอ) 

- เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

(8) ชั้นแขวนหนังสือพิมพไม 
จํานวน 2 อัน 
(9) โตะพับ ขนาด 160 x 180 
ซม. จํานวน 30 ตัว 
(10) เตียงเหล็ก 2 ชั้น จํานวน 6 
เตียง 
(11) เกาอ้ี จํานวน 100 ตัว 
(12) เกาอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง จํานวน 
4 ตัว 
(13) มานปรับแสง จํานวน 28 
ชุด พรอมติดตั้ง 
(สถานีดับเพลิงนครตรัง) 
(14) มานปรับแสง จํานวน 24 
ชุด พรอมติดตั้ง 
(สถานีดับเพลิงรักษจันทร) 
 

4,400 
 

52,500 
 

21,600 
 

69,000 
8,000 

 
170,000 

 
 

120,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 

2 อัน 
 

30 ตัว 
 

6 เตียง 
 

100 ตัว 
4 ตัว 

 
28 ชุด 

 
 

24 ชุด 

- มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 
(ตอ) 

- เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

(15) วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
พรอมอุปกรณครบชุด  
จํานวน 8 เคร่ือง 
(16) เคร่ืองคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เคร่ือง 
(17) เคร่ืองสํารองไฟ  
จํานวน 1 เคร่ือง 
(18) เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชัน 
ชนิดเลเซอร/ชนิดLED สี 
จํานวน 1 เคร่ือง 
(19) รถยนตตรวจการณพรอม
ติดตั้งอุปกรณครบชุด  
จํานวน 1 คัน 

96,000 
 
 

16,000 
 

3,100 
 

19,000 
 
 

1,198,000 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

8 เคร่ือง 
 
 

1 เคร่ือง 
 

1 เคร่ือง 
 

1 เคร่ือง 
 
 

1 คัน 

- มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- งานรักษาความสงบ 

(20) เคร่ืองพิมพเลเซอร 
ชนิด LED ขาวดํา  
จํานวน 1 เคร่ือง 

7,300 - - 1 เคร่ือง - การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียนราษฎร
และบัตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร   การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

 โครงการจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน 
(ตอ) 

- เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

(21) เคร่ืองสแกนเนอร จํานวน 
1 เคร่ือง 

37,000 - - 1 เคร่ือง - มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ 

(22) รถบรรทุก 6 ลอ ขนาด 4 
ตัน จํานวน 2 คัน 
 
(23) รถกระเชาขนาด 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน 

2,750,000 
 
 

3,500,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

2 คัน 
 
 

1 คัน 

- การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
สามารถบริการ
ไดทันเวลา 
 

สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 
 
- งานไฟฟา 

 



 

 

 

 

 

 

 

รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 





 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี วรรคย่ีสิบ การเปลี่ยนแปลง หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เหตุผลและความจําเปน 

 เน่ืองจากยังมีโครงการที่มีความจําเปนเพื่อการกอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ และการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ซึ่งปรากฏอยูในแผนพัฒนา 

สามป (พ.ศ.2558 – 2560) มีวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงมีความ

จําเปนตองเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ  

2 16,470,000 - - - - 2 16,470,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณ 
ของทองถ่ิน 

1 4,000,000 - - - - 1 4,000,000 

รวม 3 20,470,000 - - - - 3 20,470,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครตรัง 

 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ  
3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2 16,470,000 - - - - 2 16,470,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
4.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 

1 4,000,000 - - - - 1 4,000,000 

รวม 3 20,470,000 - - - - 3 20,470,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.ซอยแยกถนน 
รักษจันทน ขางบาน 
เลขท่ี 19/8 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 

- เพ่ือความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

เดิม 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กวาง 
6.00 – 8.00 เมตร ยาว 
102 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 670 ตารางเมตร 
 

600,000 - - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
 

   ใหม 
- กอสรางถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กวาง 
6.00 – 8.00 เมตร ยาว 
105 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 698 ตารางเมตร 
 

550,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
  3.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนบานโพธ์ิ 
 
(เสนอโดยเวทีประชาคม) 
 
 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การใชรถใช
ถนน 

เดิม 
- ไสผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม 
หนา 0.05 เมตร  พ้ืนท่ี 68,500 ตร.ม.  
- งาน Recycling หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ี 68,500 ตารางเมตร  
 - งานปูผิวจราจรแอสฟลทติก   
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กวาง 
11.00 – 20.00 เมตร  ยาว 2,380.00 
เมตร พ้ืนท่ี 68,500 ตารางเมตร  
พรอมงานตีเสนจราจรและเคร่ืองหมาย
จราจรบนพ้ืนทาง 

- 26,500,000 - 1 สาย - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

- สํานักการชาง 
- งานสาธารณูปโภค 
 

   ใหม 
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  
หนา 0.05 เมตร กวาง 12.00 – 22.00 
เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 33,665 ตารางเมตร พรอม
งานตีเสนจราจรและเคร่ืองหมายจราจร
บนผิวทาง 

15,920,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครตรัง  
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและย่ังยืน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวอนุรักษ 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว  และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 
   4.2 แนวทางการพัฒนา    สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ 
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางราว
กันตกและปรับปรุง
ทางเทาภายใน
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95 
 
(เสนอโดยเวที
ประชาคม) 
 

- เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยแกประชาชน
และนักทองเท่ียวท่ีเขา
มาใชบริการภายใน
สวนสาธารณะ 

เดิม 
- กอสรางร้ัวราวกันตกริมคลองนํ้า
ผุดถนนเลียบทางรถไฟ ยาว
ประมาณ 240.00 เมตร 
- กอสรางทางเทากวาง 1.50 
เมตร ยาวประมาณ 240.00 
เมตร 

1,980,000 - - 1 แหง - ประชาชนผูมาใชบริการ
สวนสาธารณะมีความ
สะดวกปลอดภัย 
 

- สํานักการชาง 
- งานสวนสาธารณะ 

   ใหม 
- กอสรางลานจอดรถพรอม 
ทางเทา พ้ืนท่ีไมนอยกวา 868 
ตารางเมตร 
- กอสรางราวกันตก ความยาว 
132 เมตร 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน 
 

4,000,000 - -    
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