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บทที ่1 

บทนํา 

 นบัแต่ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2540 เป็นตน้มา

บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมอยา่งมาก  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน

และความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  

การเงินและการคลงัและมีอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ไดบ้ญัญติัให้มีองคก์รรับผิดชอบในการจดัทาํแผนการกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ  คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกาํหนดหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการสาธารณะ

ท่ีจาํเป็นแก่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดรูปแบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระ

มากข้ึน 

 นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบบัแลว้  ยงัมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

• พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. 2542 

ทาํให้เห็นไดว้่า  มีการกาํหนดตวับทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอาํนาจ

เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย

บญัญติัไว ้

 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยุคหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัประกาศใช้ จึงมี

บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งกวา้งขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนา้ท่ีในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่

ประชาชนในทอ้งถ่ินเท่านั้นแต่ยงัขยายบทบาท  หนา้ท่ีออกไปรวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต  และ
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การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินดว้ย  และเป็นองคก์รท่ีเปิดให้ประชาคมทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

ในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 

 แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 30 (4) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  ข้อ 4 

กาํหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ

ประเภทอย่างเหมาะสม  โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป  ให้องคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  และโดยมี

จุดมุ่งหมายท่ีจะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดสุ้ทธิของ

รัฐบาลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 35  โดยการจดัสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  และคาํนึงถึงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย  จึงมีความจาํเป็นในการใช้

ทรัพยากรรายได้  ทั้งท่ีทอ้งถ่ินจัดเก็บเอง  และรายได้ท่ีรัฐบาลจดัสรรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํ

ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุม้ค่า  และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี

กาํหนดให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในช่วงเวลาท่ีกาํหนด  มีการควบคุมติดตามวดัและประเมินผล โดยการ

บริหารจดัการตามแผน  แผนงาน  โครงการนั้น  จะตอ้งเป็นการบริหารจดัการท่ีดีมีความโปร่งใส  

และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

1.1   ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลนครตรัง  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ

เทศบาลนครตรังท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของเทศบาลนครตรังซ่ึงแสดงถึง

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน (ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ)  ยทุธศาสตร์การพฒันา

กลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตรัง ยุทธศาสตร์การพฒันาของอาํเภอเมืองตรัง และ 

การพฒันาตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
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 การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลนครตรังจึงเป็นกระบวนการกาํหนดทิศทาง

ในอนาคตของเทศบาลนครตรัง  โดยกาํหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ

บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้ งน้ีจะต้อง

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพเทศบาลนครตรัง  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาล

นครตรังดว้ย 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความสําคญัต่อเทศบาลนครตรังเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งน้ี

เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนใน

อนาคตเป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาของเทศบาลนครตรังให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ 

อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง   โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการกาํหนดทิศทางการพฒันา

ของเทศบาลนครตรังท่ีตอ้งกาํหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทาํให้

บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งน้ี เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาลนครตรังสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในเขต

เทศบาลนครตรังไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ทั้งน้ี  

เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  เป็นการจดัโอกาสทางดา้นการจดัการให้ผูว้างแผนมี

สายตากวา้งไกลมองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี 

ปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนในสังคมนั้น  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร  ดงันั้น  องคก์รจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัและเผชิญกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  อนัเน่ืองมาจาก

ความผนัผวนของส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมือง  เป็นตน้ 

2.  ทาํให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ร  ทั้งน้ีเน่ืองจากปรัชญาของ

การวางแผนยดึถือและยอมรับเร่ืองการเปล่ียนแปลง ไม่มีส่ิงใดอยูอ่ยา่งนิรันดรจึงทาํใหมี้การยอมรับ

แนวความคิดเชิงระบบเขา้มาใชใ้นองคก์รยคุปัจจุบนั 
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3.  ทาํให้การดาํเนินการขององคก์รบรรลุถึงเป้าหมายท่ีปรารถนาทั้งน้ี  เพราะการวางแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นงานท่ีตอ้งกระทาํเป็นจุดเร่ิมแรกของทุกฝ่ายในองค์กร  ทั้งน้ีเพื่อเป็น

หลกัประกนัการดาํเนินการเป็นไปดว้ยความมัน่คงและมีความเจริญเติบโต 

4.  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้ าซ้อนเพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ 

การพฒันาทาํให้มองเห็นภาพรวมขององคก์รท่ีชดัเจนและยงัเป็นการอาํนวยประโยชน์ในการจดั

ระเบียบขององคก์รให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานมากยิ่งข้ึน  เป็นการจาํแนกงานแต่ละแผนก

ไม่ใหเ้กิดความซํ้าซอ้นกนั 

5.  ทาํให้เกิดความแจ่มชดัในการดาํเนินงานเน่ืองจากการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

เป็นการกระทาํโดยอาศยัทฤษฎี  หลกัการ  และงานวิจยัต่างๆ มาเป็นตวักาํหนดจุดมุ่งหมายและ

แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในอนาคตอยา่งเหมาะสมกบัสภาพองคก์รท่ีดาํเนินอยู ่

กล่าวโดยสรุปวา่  ไม่มีองคก์รใดท่ีประสบความสาํเร็จได ้โดยปราศจากการวางแผน  ดงันั้น

การวางแผนจึงเป็นภารกิจอนัดบัแรกท่ีมีความสาํคญัของกระบวนการจดัการท่ีดี 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 ขั้นตอนที ่1  เตรียมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 -  เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 -  แจง้โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล

นครตรัง  และประชาคมเมือง 

 -  เกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขั้นตอนที ่2  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครตรังจดัประชุมประชาคมเมือง  ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาเทศบาล  รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  

ประเด็นการพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  และนําข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาํแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

 -  การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาของเทศบาลในปัจจุบนั 

 ขั้นตอนที ่3  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง 

 -  รวบรวมประเดน็หลกัการพฒันา  ปัญหา  ความตอ้งการ  และขอ้มูลต่างๆ 



 
 

5 
 

 -  กาํหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาและกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการ

พฒันา 

 -  จดัทาํร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  เพื่อเสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

 ขั้นตอนที ่4  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครตรังพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 ขั้นตอนที่ 5  นายกเทศมนตรีนครตรัง  พิจารณาอนุมติัและประกาศใชร่้างแผนยทุธศาสตร์

การพฒันา 

 ขั้นตอนที ่6  การนาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปปฏิบติั 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
การวางแผนท่ีดียอ่มส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1.  บรรลุจุดมุ่งหมาย  การวางแผนทุกคร้ังจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือให้องคก์รบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดให ้ การกาํหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถา้จุดมุ่งหมาย

ท่ีกาํหนดมีความแจ่มชดักจ็ะช่วยใหก้ารบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยงัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด้

อยา่งสะดวกและเกิดผลดี 

2.  ประหยดั  การวางแผนเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องคก์รบรรลุถึง

ประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมท่ีดาํเนินมีความ

ต่อเน่ืองกนั  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆท่ีทาํ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่า  นบัวา่เป็นการลดตน้ทุนท่ีดี  ก่อใหเ้กิดการประหยดัแก่องคก์ร 

3.  ลดความไม่แน่นอน  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการ

วางแผนเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ

เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏข้ึน  แลว้ทาํการคาดคะเนเหตุการณ์ใน

อนาคตและไดห้าแนวทางพิจารณาป้องกนัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ 

4.  เป็นเกณฑใ์นการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผูบ้ริหารไดก้าํหนดหนา้ท่ีการควบคุมข้ึน  

ทั้งน้ี  เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออกเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการคู่กนั

อาศยัซ่ึงกนัและกนั  กล่าวคือถา้ไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวไดว้่าแผนกาํหนด

จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบติังานในหนา้ท่ีการควบคุม 

5.  ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์ การวางแผนเป็นพื้นฐานดา้นการตดัสินใจ  

และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวตักรรม)  และความคิดสร้างสรรค ์ ทั้งน้ี  เน่ืองจาก
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ขณะท่ีฝ่ายจดัการมีการวางแผนกนันั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผูท้าํงานดา้นการวางแผน   

ทาํใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค ์ นาํมาใชป้ระโยชน์แก่องคก์รและยงัเป็นการสร้าง

ทศันคติการมองอนาคตระหวา่งคณะผูบ้ริหาร 

6.  พฒันาแรงจูงใจ  ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ  

ในการทาํงานของผูบ้ริหาร  และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานดว้ยเพราะเขารู้

อยา่งชดัเจนว่าองคก์รคาดหวงัอะไรจากเขาบา้ง  นอกจากนั้น  การวางแผนยงัเป็นเคร่ืองมือฝึกและ

พฒันาแรงจูงใจท่ีดีสาํหรับผูบ้ริหารในอนาคต 

7.  พฒันาการแข่งขนั  การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํใหอ้งคก์รมีการแข่งขนักนัมากกว่า

องค์กรท่ีไม่มีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัการขยาย

ขอบข่ายการทาํงาน  เปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน  ปรับปรุงส่ิงต่างๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

8.  ทาํให้เกิดการประสานงานท่ีดี  การวางแผนไดส้ร้างความมัน่ใจในเร่ืองเอกภาพท่ีจะ

บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร  ทาํให้กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัวางไวมุ่้งไปท่ีจุดมุ่งหมายเดียวกนั    มีการ

จดัประสานในฝ่ายต่างๆ ขององคก์รเพื่อหลีกเล่ียงความซํ้ าซ้อนในงานฝ่ายต่างๆ ขององคก์รเพื่อ

หลีกเล่ียงความซํ้าซอ้นในงานแต่ละฝ่ายขององคก์ร 



 

บทที ่2 
****************************************************************************** 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น 

 2.3 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 
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บทที ่2 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาล 
 

2.1   ข้อมูลทัว่ไป 

        ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล 

ซ่ึงสุขาภิบาลจงัหวดัตรัง  ไดถู้กจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2474 สมยัรัชกาลท่ี7 ต่อมาเม่ือมีพระราชบญัญติั

ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 สุขาภิบาลจงัหวดัตรัง ไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง  เม่ือวนัท่ี 

10  ธนัวาคม  พ.ศ. 2476   ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยไดป้ระกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  ลงวนัท่ี 10 ธนัวาคม  พ.ศ. 2478   เทศบาลเมืองตรังไดเ้ปิดดาํเนินการคร้ังแรก

โดยใชท่ี้ทาํการสุขาภิบาลจงัหวดัตรังเป็นสาํนกังาน  ตั้งอยูถ่นนวิเศษกลุ  ตาํบลทบัเท่ียง  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัตรัง มีพื้นท่ีรับผดิชอบ ทั้งส้ิน  6.86  ตารางกิโลเมตร  และในปี  พ.ศ. 2484 เทศบาลไดท้าํการ

ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังข้ึนมาใหม่ในท่ีเดิม  โดยสร้างเป็นอาคารไมช้ั้นเดียว   

แลว้ดาํเนินการเร่ือยมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลไดมี้การขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก  

7.91 ตารางกิโลเมตร  เม่ือวนัท่ี  24 กนัยายน พ.ศ. 2511 รวมพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งส้ิน 14.77 ตาราง

กิโลเมตร จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนบัวนัเจริญข้ึนตลอดเวลา ประกอบกบัอาคารสาํนกังาน

เทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม  สมควรท่ีขยับขยายสํานักงานให้กว้างขวางข้ึน  

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาแก่ท้องถ่ิน  จึงได้ทาํการก่อสร้าง

สาํนกังานเทศบาลข้ึนใหม่  โดยขออนุมติักูเ้งินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจาํนวนเงิน 

7,980,000 บาท เพื่อใชเ้ป็นค่าก่อสร้างสํานักงานเทศบาลหลงัใหม่  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นตึก 3 ชั้น 

ทรงไทย  ก่อสร้างเสร็จเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2521  และไดท้าํพิธีเปิดดาํเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี 

 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นเทศบาลนครตรัง  ซ่ึงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา  เล่ม 116  ตอนท่ี 110 ก  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  

และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลกัษณ์ของเทศบาล 

นครตรังเป็นรูปพระอาทิตย์  ทะเล  และนางฟ้าถือดวงแก้ว  เพราะช่ือของท้องท่ี  คือ ตรัง  

หมายความวา่ รุ่งอรุณ และตรังเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยูติ่ดกบัฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก  นางฟ้าถือดวงแกว้

หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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 2.1.1  ด้านการเมืองการบริหาร 

  1)  ข้อมูลองค์กร    สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  103  ถนนวิเศษกุล 

ตาํบลทบัเท่ียง   อาํเภอเมือง   จงัหวดัตรัง 

  2)  สภาพทั่วไป   เทศบาลนครตรังอยูใ่นเขตพื้นท่ีของตาํบลทบัเท่ียง มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  

14.77  ตารางกิโลเมตร   ระยะห่างจากท่ีตั้งจงัหวดั  ประมาณ  50  เมตร 

  อาณาเขต  ทิศเหนือจด   ตาํบลนาตาล่วง   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศใตจ้ด   ตาํบลโคกหล่อ   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศตะวนัออกจด   ตาํบลบา้นโพธ์ิ   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

     ทิศตะวนัตกจด   ตาํบลบางรัก   อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

  3)  อตัรากาํลงั  (ขอ้มูล ณ เดือนกมุภาพนัธ์  2553) 

  -  ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   168   คน 
  -  ลูกจา้งประจาํ    รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   107   คน 
  -  พนกังานจา้งทัว่ไป    รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   355   คน 
  -  พนกังานจา้งตามภารกิจ  รวมทั้งส้ิน   จาํนวน   156   คน 
  -  อาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน         จาํนวน   619   คน  
  4)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  1) รถยนตด์บัเพลิง    จาํนวน     8  คนั 
  2) รถยนตบ์รรทุกนํ้า      จาํนวน     4  คนั 
  3) เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม   จาํนวน     4  เคร่ือง 
  4) รถบนัไดเล่ือน    จาํนวน     1  คนั 
  5) รถยนตก์ูภ้ยัพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต     จาํนวน     2  คนั 
  6) อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง    

    - พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน    จาํนวน   25  คน 
    - ลูกจา้งประจาํ     จาํนวน   13  คน 

      - พนกังานจา้ง     จาํนวน   19  คน 
  7) อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 619  คน 
  8) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการปฏิบติัหนา้ท่ี  จาํนวน 145  คร้ัง 
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  9) ความเสียหายในรอบปีท่ีเกิดข้ึน   จาํนวน  22  คร้ัง 
  10) ในรอบปีท่ีผา่นมามีการฝึกซอ้ม  จาํนวน    1  คร้ัง 
  11) วิทยส่ืุอสาร    
        - ชนิดประจาํศูนยว์ิทย ุ   จาํนวน   1   เคร่ือง 
        - ชนิดติดตั้งในยวดยาน   จาํนวน 10   เคร่ือง 
        - ชนิดมือถือ     จาํนวน  33   เคร่ือง 
  5)  การส่ือสาร 
  1) โทรศพัทส์าธารณะ   จาํนวน     150  หมายเลข 
  2) โทรศพัทข์องทอ้งถ่ิน จาํนวน   8,800  หมายเลข 

 2.1.2  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (กายภาพและส่ิงแวดล้อม) 
  1)  ถนน 
         ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง    จาํนวนทั้งหมด   1  สาย  
   - ถนนคอนกรีต  ระยะทาง    3.949  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง  ระยะทาง    1.800  กิโลเมตร 
  (ท่ีมา : สาํนกังานทางหลวงชนบทจงัหวดัตรัง  ขอ้มูล  ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553) 
         ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน  จาํนวนทั้งหมด   244  สาย   แบ่งเป็น 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน  120  สาย   ระยะทาง    36,672.90  เมตร 
  - ถนนลาดยางแอสฟัลท ์   จาํนวน  124  สาย   ระยะทาง    55,294.60  เมตร 

2)  ประปา 
  -  ครัวเรือนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปา   จาํนวน   12,965  หลงัคาเรือน 
  -  หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา   คือ   สาํนกังานประปาตรัง  
  -  ปริมาณนํ้าประปาท่ีผลิตได ้ จาํนวน 15,840  ลบ.ม./วนั 

-  ปริมาณนํ้าประปาท่ีตอ้งการใช ้ จาํนวน  10,764  ลบ.ม. 
  -  แหล่งนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา  คือ   แหล่งนํ้าผวิดิน 
  -  แหล่งนํ้าสาํหรับผลิตนํ้าประปา  คือ  แม่นํ้าตรัง  ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
      ฝ่ังตะวนัตก 
   (ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง  ขอ้มูล ณ  เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2553) 
 3)  ไฟฟ้า 
  -  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้  จาํนวน 22,187  ครัวเรือน   
  -  พื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้า  100% 
  -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะ  จาํนวน  244  สาย   
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 4)  แหล่งนํา้ 
-  หนองนํ้า      จาํนวน   30  แห่ง 
-  ลาํคลอง       จาํนวน     2  แห่ง  
-  บ่อบาดาล    จาํนวน     7  แห่ง 

 5)  การระบายนํา้ 
- บริเวณท่ีมีนํ้ าท่วมถึง  3  ชุมชน  คือ  ชุมชนควนขนั,  ชุมชนควนขนุน และชุมชน 
  หลงัสนามกีฬา 
- ระยะเฉล่ียท่ีนํ้ าท่วมขงันานท่ีสุด  7-14  วนั  ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง  
  ธนัวาคม 
- สาเหตุของนํ้าท่วมขงัเกิดจาก  ฝนตกชุกต่อเน่ือง และการรับนํ้าจากเขตอาํเภอ 
  ขา้งเคียง 
- เทศบาลนครตรังไดมี้การทาํความสะอาดราง/ท่อระบายนํ้า  ปีละ 200 คร้ังข้ึนไป  

 6)  นํา้เสีย 
  - วิธีบาํบดันํ้าเสียทาํโดย  การดาํเนินการเอง  
  - ปริมาณนํ้าเสีย    5,500 - 6,500  ลบ.ม./ 1 วนั 
  - ปริมาณท่ีบาํบดัได ้     5,000 - 5,500  ลบ.ม./ 1 วนั 
  - ทางระบายนํ้าหลกัในเขตเทศบาลนครตรัง ไดแ้ก่ คลองหว้ยยาง, คลองนํ้าเจด็   
            และแนวท่อส่งนํ้าเสีย ถนนเพลินพิทกัษ,์ ถนนหว้ยยอด, ถนนท่ากลาง, ทางหลวง 

   หมายเลข 4046 และถนนเล่ียงเมือง 
  - ระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีใช ้ คือ แบบเติมอากาศ  จาํนวน  1  แห่ง  และ 

  บาํบดันํ้าเสียเฉพาะท่ี   จาํนวน 4  แห่ง 

        2.1.3   ด้านเศรษฐกจิ 
   1)  ปศุสัตว์    
         จาํนวนสตัวใ์นพื้นท่ีโดยปริมาณ 
   - โค    จาํนวน         90  ตวั   
  - สุกร   จาํนวน         58  ตวั   
  - เป็ด   จาํนวน       863  ตวั 
   - ไก่  จาํนวน  10,802  ตวั 
   - ห่าน  จาํนวน          15 ตวั 
         (ท่ีมา :  สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัตรัง  ขอ้มูล ณ  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2552) 
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 2)  การพาณชิย์ 
- ธนาคาร   จาํนวน     20  แห่ง 

  - บริษทั    จาํนวน   256  แห่ง 
  - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  จาํนวน   373  แห่ง 

- สถานีบริการนํ้ามนั    จาํนวน     15  แห่ง 
- ศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้   จาํนวน       2  แห่ง 

  - ตลาดสด     จาํนวน       4  แห่ง 
  - ร้านคา้ต่าง ๆ    จาํนวน   122  แห่ง 
  - โรงฆ่าสตัว ์    จาํนวน       1  แห่ง 
 3)  สถานบริการ 
  - โรงแรม   จาํนวน    18  แห่ง 
  - ร้านอาหาร   จาํนวน  248  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์   จาํนวน     1   แห่ง 

- สถานีขนส่ง   จาํนวน     1   แห่ง 
 4)  การคลงั   (ขอ้มูล ณ  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2552) 
         รายรับ  รวมทั้งส้ิน                           519,507,309.29  บาท   แยกเป็น 
         4.1) ภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเกบ็เอง    รวมทั้งส้ิน                                33,195,068.46  บาท 
        - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                  28,100,814.96  บาท 
      - ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี                        476,628.50  บาท 
       - ภาษีป้าย                      4,414,895.00  บาท 
       - อากรการฆ่าสตัว ์                        202,730.00  บาท 
        4.2)  ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเกบ็และแบ่งสรรให ้   รวมทั้งส้ิน               222,256,272.58  บาท 
      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 199,547,115.91  บาท 
      - ภาษีสุรา                      7,669,178.93  บาท 
      - ภาษีสรรพสามิต                   15,039,977.74  บาท 
        4.3)  รายไดห้มวดอ่ืน   รวมทั้งส้ิน                                                  50,367,635.60  บาท 
        - ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ                   9,272,912.28  บาท 
        - รายไดจ้ากทรัพยสิ์น                               30,839,770.68  บาท 
        - รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์                 4,613,479.26  บาท 
        - รายไดเ้บด็เตลด็                     5,641,473.38  บาท 
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        4.4) รายไดห้มวดเงินอุดหนุน     รวมทั้งส้ิน                                213,688,332.65  บาท 
        - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                        49,934,412.64  บาท 
        - เงินอุดหนุนทัว่ไป                 163,753,920.01  บาท 
        4.5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย ์ 
        - สถานธนานุบาล                                           23,598,931.90  บาท 
 เงินสะสม  รวมทั้งส้ิน                  540,215,996.74  บาท 
        - เงินสะสมเกบ็รักษาไวเ้อง                 458,303,897.57  บาท 
        - หุน้โรงพมิพส่์วนทอ้งถ่ิน                            2,000.00  บาท 
        - เงินสะสมส่งสมทบ ก.ส.ท                  80,929,189.17  บาท 
        - ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ลูกหน้ีเงินยมื       980,910.00  บาท 
 รายจ่าย   รวมทั้งส้ิน                 551,134,051.86  บาท 
        - งบกลาง           18,249,055.08  บาท 
        - รายจ่ายประจาํปี                242,994,272.31  บาท 
        - รายจ่ายเพือ่การลงทุน     74,786,946.00  บาท 
        - รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป               163,190,353.84  บาท 
        - รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   51,913,424.63  บาท 
 รายจ่ายบางประเภท 
        - เพื่อการศึกษา                186,773,965.02  บาท 
        - เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย    17,997,361.98  บาท
      - เพื่อการสาธารณสุขและอนามยัชุมชน    30,110,127.39  บาท 
        - เพื่อการส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถ่ิน    24,523,792.43  บาท 
        - รายจ่ายอ่ืน ๆ  รวมทั้งส้ิน                  291,728,805.04  บาท 
   1. บริหารทัว่ไป    จาํนวน    80,296,365.04  บาท 
   2. สงัคมสงเคราะห์   จาํนวน    19,631,125.00  บาท 
   3. เคหะชุมชน/สร้างความเขม้แขง็ชุมชน จาํนวน  162,665,827.66  บาท 
   4. อุตสาหกรรมและการโยธา  จาํนวน    10,624,134.26  บาท 
   5. งบกลาง    จาํนวน    18,511,353.08  บาท 
   รายจ่ายเพือ่กจิการเฉพาะการหรือกจิการพาณชิย์ 
        - เพื่อกิจการสถานธนานุบาล                               4,753,115.01  บาท 
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          2.1.4   ข้อมูลด้านสังคม 
               1)  ประชากร 

    รายการ ปี 51 ปี 52 ปี 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 
บา้น (ครัวเรือน) 21,776 22,187 22,368 

          (ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์  สาํนกังานเทศบาลนครตรัง   ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552) 
               2)  การศึกษา 
  2.1) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัเทศบาลนครตรัง 
   - ระดบัอนุบาล    จาํนวน  3  แห่ง   
    - ระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา   จาํนวน  7  แห่ง    
    - ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  3  แห่ง   
  2.2) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  
    - ระดบัประถม    จาํนวน  2  แห่ง 
   - ระดบัมธัยม    จาํนวน  1  แห่ง 
     - ระดบัอุดมศึกษา    จาํนวน  3  แห่ง 
  2.3) สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดัเอกชน 

- ระดบัประถม    จาํนวน  6  แห่ง 
   - ระดบัมธัยม    จาํนวน  4  แห่ง  
               3)  สถานพกัผ่อนหย่อนใจ 
    3.1) สนามกีฬา  ไดแ้ก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  และสนามกีฬาเทศบาล 
           นครตรัง 2 (ทุ่งแจง้) 
   3.2) สวนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
    - อนุสาวรียพ์ระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) 
    - สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 95 
    - สวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์ 
    - สวนสาธารณะสงัขวิทย ์
    - สวนสาธารณะเรือนจาํ (เก่า) 
  3.3) สวนสุขภาพ           จาํนวน   3  แห่ง 
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           4)   สาธารณสุข 
           สถานบริการสาธารณสุข 

4.1)  ภาครัฐ 
 1) โรงพยาบาลศูนย ์(โรงพยาบาลตรัง)  จาํนวน  1  แห่ง 

ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.โคกขนั   ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง 
     2) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่ 
        - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.วิเศษกลุ  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.วดันิโครธ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 
       - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.ท่ากลาง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 

4.2)  ภาคเอกชน 
   1)  โรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่ 
        - โรงพยาบาลวฒันแพทย ์  ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.พทัลุง  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ์ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.ไทรงาม ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง   
        - โรงพยาบาลราชดาํเนิน  ตั้งอยูบ่ริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทบัเท่ียง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
           5)  การกาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู 
         5.1) เทศบาลนครตรังมีการจดัเกบ็และกาํจดัขยะมูลฝอยเอง 
         5.2) ปริมาณขยะมูลฝอย  จาํนวน  60 ตนั/1 วนั 
                      5.3) รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย   แบบเปิดขา้งเททา้ย  (ขนาดความจุ  8 ลบ.หลา  
     จาํนวน 1  คนั, ขนาดความจุ 12  ลบ.หลา จาํนวน 3 คนั, ขนาดความจุ 16 ลบ.หลา   
     จาํนวน 1  คนั  และขนาดความจุ  15  ลบ.หลาจาํนวน  8  คนั)  และแบบอดัทา้ย    
     จาํนวน  9  คนั 
         5.4) รถเขน็เพื่อเกบ็และขนขยะมูลฝอย จาํนวน    15  คนั 
         5.5)  ถงัรองรับขยะมูลฝอย    จาํนวน  850  ใบ  
         5.6) พนกังานเกบ็ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จาํนวน  204  คน 
         5.7) มีท่ีดินสาํหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จาํนวน    45  ไร่ 
         5.8) รถยนตเ์กบ็และขนส่ิงปฏิกลู  จาํนวน      2  คนั 
         5.9) สถานท่ีเกบ็ส่ิงปฏิกลู   จาํนวน      1  แห่ง  
         5.10) มีถงัเกบ็รวมท้ิง   จาํนวน     30  ถงั 
           6)  การเกบ็ค่าธรรมเนียม กาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู   แบ่งตามประเภท ดังนี ้
         6.1) หลงัคาเรือน      8  บาท/เดือน 
         6.2) ร้านคา้     65  บาท/เดือน 
         6.3) โรงงานอุตสาหกรรม   1,500  บาท/เดือน 
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2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถ่ิน 

 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย โครงสร้างและกระบวนการ

บริหารงานบุคคล  งบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 

โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาล ี  กางอิม่ 

นายกเทศมนตรี 

นพ.วศิิษฐ์ อมรวทิยารักษ์ 

รองนายกเทศมนตรี 

นายสัญญา  ศรีวเิชียร 

รองนายกเทศมนตรี 

นายกติติ  พทิยาพศิาล 

รองนายกเทศมนตรี 

นายประทปี  ปฐมชัยวฒัน์ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางพรรณ ี เกยีรติกลุ 

ปลดัเทศบาล 
งานตรวจสอบภายใน 

นางระรวย  เชาวน์เสฎฐกลุ 

รองปลดัเทศบาล 

นายปัญญา  ภริมย์ 

รองปลดัเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

1. นายไสว ชอบทาํกจิ 

2. นายวชิย์  ลลีะวฒัน์ 

3. นายกติติ  กติิพฤฒิพนัธ์ุ 

4. น.ส.สุภาภรณ์  เกดิเส้ง 
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โครงสร้างบุคลากรเทศบาลนครตรัง 

 

 

 

 

 1. ฝ่ายอาํนวยการ 

    -งานการเจา้หนา้ท่ี 

    -งานทศพาณิชย ์

    -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 2. ฝ่ายปกครอง 

   -งานป้องกนัและ บรรเทา           

    สาธารณภยั 

  -งานรักษาความสงบ 

  -งานทะเบียนราษฎรและบตัร 

 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   -งานธุรการ/งานสารบรรณ 

/งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 

งานรัฐพิธี 

   -งานกิจการสภาเทศบาล 

ปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานเทศบาล 9) 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานทัว่ไป  8) 

กองวชิาการและแผนงาน 

(นกับริหารงานทัว่ไป 8) 

กองคลงั 

(นกับริหารงานคลงั 8) 

สาํนกัการช่าง 

(นกับริหารงานช่าง 9) 

 1. ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ 

    -งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

    -งานจดัทาํงบประมาณ 

 2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ    

    -งานบริการและเผยแพร่ 

วชิาการและงานบริการ 

ขอ้มูลข่าวสารทางทอ้งถ่ิน 

  -งานระบบสารสนเทศ 

 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

    -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 

     งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 

    งานรัฐพิธี 

 4. ฝ่ายนิติการ 

    -งานรับเร่ืองร้องทุกข/์ 

    งานตราเทศบญัญติัท่ีมิใช่               

      เร่ืองงบประมาณประจาํปี 

      และงานนิติกรรมสัญญา 

      

 1. ฝ่ายบริหารงานคลงั 

    -งานการเงินและบญัชี 

   และงานระเบียบการคลงั 

  -งานสถิติการคลงั 

 2. ฝ่ายพสัดุและทรัพย์สิน 

    -งานการซ้ือการจา้ง 

     และงานการซ่อมบาํรุง 

     และบาํรุงรักษา 

    -งานการจดัทาํทะเบียน 

   พสัดุ 

 3. ฝ่ายพฒันารายได้ 

    -งานผลประโยชน์และ 

      กิจการพาณิชย ์

 4. ฝ่ายแผนท่ีภาษีและ 

    ทะเบียนทรัพย์สิน 

    -งานแผนท่ีภาษีและ 

     ทะเบียนทรัพยสิ์น 

 5. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

    - งานธุรการ 

 1. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

      อาคารและผงัเมือง 

 1.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 

      -งานวศิวกรรม 

      -งานสถาปัตยกรรม 

 1.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร 

       และผงัเมือง 

      -งานควบคุมอาคาร 

      -งานผงัเมือง 

 2. ส่วนการโยธา 

 2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค 

        -งานสาธารณูปโภค 

        -งานสวนสาธารณะ 

        -งานจดัสถานท่ีและ  

         การไฟฟ้า 

 2.2 ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกล 

       และระบบจราจร 

       -งานวศิวกรรมออกแบบ 

        จราจร 

 2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

       -งานกาํจดัขยะมูลฝอย 

         และส่ิงปฏิกลู 

       -งานควบคุมและ 

         ตรวจสอบบาํบดันํ้าเสีย 

 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

     -งานธุรการ/ 

      งานสารบรรณ 

     -งานเลขานุการผูบ้ริหาร 

ก องสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

(นกับริหารงานสาธารณสุข  8) 

 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

     -งานทพัยากรธรรมชาติ 

       และส่ิงแวดลอ้ม 

    -งานสุขาภิบาลอนามยั 

     ส่ิงแวดลอ้ม 

    -งานวางแผนสาธารณสุข 

    -งานรักษาความสะอาด 

 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 

     -งานเผยแพร่ฝึกอบรมและ  

    พฒันาบุคลากร 

    -งานสัตวแพทย ์

    -งานบริการการแพทย ์

    -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 

    -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 

  -งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3  

 3.งานธุรการ 

    -งานธุรการ 

    -งานการเงินและบญัชี 

สาํนกัการศึกษา 

(นกับริหารการศึกษา 9) 

 1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

     -งานแผนงานและโครงการ 

     -งานงบประมาณ/การเงิน 

     -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 

      งานเลขานุการ/งานรัฐพิธี           

 2. ส่วนบริหารการศึกษา 

 2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

       -งานการเจา้หนา้ท่ี 

       -งานวางแผนบุคคล 

         และทะเบียนประวติั 

 2.2 ฝ่ายกจิการโรงเรียน 

 -งานการศึกษาปฐมวยั 

  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 -งานโรงเรียน 

 -งานกิจการนกัเรียน 

 2.3 ฝ่ายวชิาการ 

       -งานส่งเสริมคุณภาพ 

   และมาตรฐานหลกัสูตร 

-งานพฒันาส่ือเทคโนโลยี 

  และนวตักรรมทางการศึกษา 

 3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา 

 3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

 -งานการศึกษานอกระบบ 

 -งานหอ้งสมุด 

  พิพิธภณัฑแ์ละเครือข่าย 

        ทางการศึกษา 

 3.2  ฝ่ายกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

  -งานกีฬาและนนัทนาการ 

  3.3 ฝ่ายการส่งเสริมศาสนา 

  ศิลปะและวฒันธรรม 

        -งานกิจการศาสนา 

        -งานส่งเสริมประเพณี 

          ศิลปวฒันธรรม 

 4. หน่วยศึกษานิเทศก์     

 5. โรงเรียน 

     - ฝ่ายวชิาการ 

     - ฝ่ายปกครอง 

     - ฝ่ายบริการ 

     - ฝ่ายบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

    -งานสังคมสงเคราะห์ 

    -งานสวสัดิการเด็กและ 

   เยาวชน 

 2. ฝ่ายพฒันาชุมชน 

    -งานพฒันาชุมชน 

    -งานชุมชนเมือง 

 3. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

      -งานธุรการ/งานสารบรรณ/ 

       งานเลขานุการผูบ้ริหาร/ 

 งานรัฐพิธี 

กองสวสัดิการสังคม 

(นกับริหารงานสวสัดิการสังคม 7) 

รองปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

งานสถานธนานุบาล 
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ฝ่ายนิติบัญญตัิ      

สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง  แบ่งตามเขต   ดงัน้ี 

  เขต 1  ประกอบดว้ย   1.   นายพิชญะ   ศิริศุภนนท ์

2. นายวีร์รัศม์ิ   เจือกโวน้ 

3. นายวิทย ์   เกษมพงศากร 

4. นายสุเทพ   หม่อมวงศ ์

5. นายสุวิทย ์   วฒันาพนัธ์ุ 

6. นางธณัยนิ์ชา   จิตรไมตรีเจริญ 

เขต 2  ประกอบดว้ย  1.  นายประเวช    ไกรเทพ   (รองประธานสภาเทศบาล) 

2. นายยงยทุธ    กิติพงษ ์

3. นายจรูญ     เล่าสม้ 

4. นายเพยีง     ชูบวั 

5. นายประพฒัน ์    วฒันสิน 

6. นางสุวรรนี     รองเดช 

เขต 3  ประกอบดว้ย  1.    นายขอม     นวนน่ิม  (ประธานสภาเทศบาล) 

2. นายสรศกัด์ิ     รุ่งเรือง 

3. ธนิต  จนัทร์แจ่มใส 

4. นายโกศล     เสาวภาคย ์

5. นายธรรมชยั    ลุกเซ็น 

6. น.ส.สุมนา  ประเทพ 

เขต 4  ประกอบดว้ย   1.   นายวชัรพล  ภวชโลทร 

2. นายง่วน  ปัญญโชติกลุ 

3. นายวรวิทย ์ พรศิริอนนัต ์

4. นายเลิศศกัด์ิ ฝันเชียร 

5. นายลกัษณ์    เหมไพศาลพิพฒัน ์

6. นายสมนึก  เชียรวิชยั 
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ข้อมูลงบประมาณ 

        การคลงั  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552) 

 1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

                   - ด้านรายรับ 

หมวด ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 
1. ภาษีอากร 278,130,000.00 282,855,616.90 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 3,521,500.00 8,528,694.03 
3. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 7,735,500.00 23,894,309.42 
4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 4,950,000.00 5,323,182.58 
5. รายไดเ้บด็เตลด็ 1,757,000.00 4,994,169.03 
6. รายไดจ้ากทุน 1,000.00 49,000.00 
7. เงินอุดหนุน (ทัว่ไป) 46,000,000.00 61,288,153.00 
-  เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษา - 104,768,865.01 
-  เงินอุดหนุนทัว่ไปอ่ืนๆ - 1,326,400.00 
-เงินอุดหนุนทัว่ไป (โครงการถ่ายโอน) - 9,662,629.00 

รวม 342,095,000.00 502,691,018.97 
 

 - ด้านรายจ่าย 

หมวด ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
1. รายจ่ายงบกลาง 53,547,245.00 31,515,036.84 
2. เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 3,486,800.00 4,110,663.65 
3. ค่าจา้งชัว่คราว 41,746,900.00 38,438,890.08 
4. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 112,899,440.00 113,311,730.94 
5. ค่าสาธารณูปโภค 11,745,000.00 10,455,306.98 
6. เงินอุดหนุน 1,438,000.00 1,110,000.00 
7. รายจ่ายอ่ืน - - 
8. ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 117,231,615.00 175,039,161.00 

รวม 342,095,000.00 373,980,789.49 
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 2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

                   - ด้านรายรับ 

หมวด ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 
1. ภาษีอากร 268,230,000.00 294,332,521.02 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 4,859,500.00 12,669,767.65 
3. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 11,960,500.00 37,083,079.93 
4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 3,600,000.00 3,374,628.71 
5. รายไดเ้บด็เตลด็ 760,000.00 4,609,778.69 
6. รายไดจ้ากทุน 5,000.00 155,806.00 
7. เงินอุดหนุน (ทัว่ไป) 61,000,000.00 72,475,965.00 

รวม 350,415,000.00 424,701,547.00 
 

 - ด้านรายจ่าย 

หมวด ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
1. รายจ่ายงบกลาง 51,213,090.00 20,478,516.40 
2. เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 63,880,630.00 59,129,513.24 
3. ค่าจา้งชัว่คราว 42,770,880.00 40,435,977.22 
4. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 132,978,600.00 98,185,225.47 
5. ค่าสาธารณูปโภค 12,743,700.00 12,227,754.44 
6. เงินอุดหนุน 2,980,000.00 918,000.00 
7. รายจ่ายอ่ืน 30,000.00 - 
8. ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 43,818,100.00 143,850,048.70 

รวม 350,415,000.00 375,225,035.47 
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 3)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

                   - ด้านรายรับ 

หมวด ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 
1. ภาษีอากร 269,330,000.00 266,777,631.50 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 7,239,400.00 8,548,237.44 
3. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 11,180,500.00 28,788,743.93 
4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 4,050,000.00 3,952,082.41 
5. รายไดเ้บด็เตลด็ 760,000.00 1,612,478.14 
6. รายไดจ้ากทุน 5,000.00 110,000.00 
7. เงินอุดหนุน (ทัว่ไป) 170,787,177.00 183,098,050.84 

รวม 463,352,077.00 492,887,224.26 

                   

 - ด้านรายจ่าย 

หมวด ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
1. รายจ่ายงบกลาง 47,669,154.00 16,369,467.55 
2. เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 123,455,101.00 120,357,016.94 
3. ค่าจา้งชัว่คราว 46,482,320.00 46,218,715.87 
4. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 176,233,202.00 134,126,311.53 
5. ค่าสาธารณูปโภค 13,903,000.00 12,949,260.60 
6. เงินอุดหนุน 5,170,000.00 5,170,000.00 
7. รายจ่ายอ่ืน 6,588,000.00 5,262,670.00 
8. ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 43,851,300.00 127,602,797.20 

รวม 463,352,077.00 468,056,239.69 
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 4)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

                   - ด้านรายรับ 

หมวด ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 
1. ภาษีอากร 271,180,000.00 264,895,954.98 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 6,914,400.00 9,272,921.28 
3. รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 23,555,500.00 30,839,770.68 
4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 4,950,000.00 4,613,479.26 
5. รายไดเ้บด็เตลด็ 760,000.00 5,641,473.38 
6. รายไดจ้ากทุน 5,000.00 1,242,370.00 
7. เงินอุดหนุนทัว่ไป (ตราเป็นเทศบญัญติั) 180,000,000.00 163,753,920.01 
-  เงินอุดหนุนทัว่ไป (มิไดต้ราเทศบญัญติั) - 19,497,405.00 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   - 49,934,412.64 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถ่ายโอน) - 2,045,596.99 

รวม 487,364,900.00 551,737,304.22 

                   - ด้านรายจ่าย 

หมวด ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
1. รายจ่ายงบกลาง 69,049,360.00 18,511,353.08 
2. เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 129,525,100.00 127,645,426.43 
3. ค่าจา้งชัว่คราว 46,409,420.00 47,703,446.07 
4. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 162,889,720.00 144,662,889.17 
5. ค่าสาธารณูปโภค 14,006,400.00 13,104,329.98 
6. เงินอุดหนุน 5,599,600.00 5,539,600.00 
7. รายจ่ายอ่ืน 9,966,000 17,061,500.00 
8. ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 49,919,300 106,028,557.50 
- เงินอุดหนุนทัว่ไป (ไม่ไดต้ราเทศบญัญติั) - 18,963,525.00 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 49,867,827.64 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอน - 2,045,596.99 

รวม 487,364,900.00 551,134,051.86 
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2.3  สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในระยะทีผ่่านมา 
 เทศบาลนครตรังไดแ้ปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติัซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์

กับประชาชนโดยทั่วไป สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลการ

ดาํเนินงานจาํแนกเป็นรายยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การศึกษาพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  มีการพฒันาการจดัการศึกษาทั้ง

ในระบบ นอกระบบทุกระดับชั้นท่ีมีมาตรฐาน  การรําลึกเชิดชูปูชนียบุคลท่ีควรบูชา และการ

ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  มีจาํนวนโครงการทั้ งส้ิน  51  โครงการ  จาํนวน

งบประมาณ  29,256,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาค

จงัหวดัตรัง ในการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โครงการส่งเสริมคนเก่งอจัฉริยภาพและ

นวตักรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนทอ้งถ่ิน  โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา  โครงการพฒันากีฬามวย

เทศบาลนครตรัง  โครงการจดักิจกรรมศูนยเ์ยาวชน  เป็นตน้ 

2.  ยุทธศาสตร์การอนามยัและการสาธารณสุขท่ีมีระดบัคุณภาพ  มีการพฒันาในดา้นการ

ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟ ูและส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหส้มบูรณ์ปลอดภยัจากโรค  และพฒันาสุขาภิบาล

ชุมชนและสถานท่ีมีความสะอาดความปลอดโรค  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  18  โครงการ  จาํนวน

งบประมาณ  10,500,000 บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการควบคุมแมลงและพาหะ 

นาํโรค  โครงการเฝ้าระวงัและส่งเสริมทนัตสุขภาพในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ

ในชุมชน  เป็นตน้ 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดลอ้มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว  มีการพฒันาดา้นการสร้างจิตสาํนึกความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  การเฝ้าระวงั บาํบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การส่งเสริม

สนับสนุนและพฒันาการท่องเท่ียว  และการเพิ่มศักยภาพก่อสร้างปรับปรุงและพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  12  โครงการ  จาํนวนงบประมาณ  13,585,000  บาท  ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรม  เช่น โครงการสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และศึกษาดูงาน  โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา  โครงการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมสนบัสนุน

การท่องเท่ียว  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ ท่ีสาธารณะและสนามกีฬา  เป็นตน้ 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันากายภาพเมือง โครงสร้างพื้นฐาน  การจราจรท่ีได้มาตรฐาน  

มีการพฒันาส่งเสริมให้มีการใชท่ี้ดินอย่างถูกตอ้งตามศกัยภาพท่ีมีอยู่  การก่อสร้าง ปรับปรุง และ



 
 

23 
 

บูรณะสาธารณูปการพื้นฐานและไฟฟ้าสาธารณะ  การบริการดา้นนํ้าประปาเพ่ือความสะดวกในการ

ดาํรงชีพ  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  16  โครงการ  จาํนวนงบประมาณ  124,731,500  บาท  ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนกนัตงั ซอย 7 เร่ิมจาก

ขา้งบา้นเลขท่ี 127  ไปทางทิศตะวนัออก  โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียม 4,000 ท่ีนัง่ สนามกีฬา

ทุ่งแจ้ง  ถนนท่ากลาง  โครงการก่อสร้างท่อบล็อกและทางเท้าพร้อมก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน

ไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่าถนนพทัลุง  เป็นตน้ 

5.  ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  มีการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  การรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของชุมชน 

การส่งเสริมความรู้ความสนใจเก่ียวกบักิจกรรมของเทศบาล  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน 14  โครงการ  

จาํนวนงบประมาณ  4,410,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการรณรงค์และสร้าง

จิตสาํนึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โครงการจดัระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลงั

ดว้ยมือเรา  โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง  โครงการฝึกอบรม/

สมัมนา/เชิงปฏิบติัการ/ทศันศึกษาดูงานกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง  เป็นตน้ 

6.  ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารและพฒันาเศรษฐกิจ  มีการพฒันาการ

ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สถานท่ีปฏิบติังาน และสถานท่ีชุมชน  การปรับปรุงพฒันา

รายได ้ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได ้ การปรับปรุงทะเบียนเอกสารและฐานขอ้มูลดว้ยระบบ

เทคโนโลยี  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  60  โครงการ  จาํนวนงบประมาณ  49,996,300  บาท  ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักปลดัเทศบาล  โครงการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองคลงั  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการทางภาษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)์  โครงการรางวลันํ้ าใจมอบให้แก่ผูช้าํระภาษี  โครงการจดักิจกรรม

ฝึกอบรมอาชีพแก่เดก็และเยาวชนดอ้ยโอกาสในเขตเมือง  เป็นตน้ 

7.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมี

เอกลกัษณ์และคุณค่า  มีการอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมเอกลกัษณ์จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การส่งเสริมกิจการศาสนา  มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  20  โครงการ  จาํนวน

งบประมาณ  13,782,906  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริม

เอกลกัษณ์จารีตประเพณีทอ้งถ่ิน  โครงการจดักิจกรรมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต ์ โครงการจดังานประเพณีทาํบุญวนัสารทเดือนสิบ  เป็นตน้ 
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8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพบุคลากรหน่วยงานและประชาชนท่ีมีคุณภาพ มีการ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรของหน่วยงาน  การสนับสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

มีจาํนวนโครงการทั้งส้ิน  14  โครงการ  จาํนวนงบประมาณ  8,365,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/

กิจกรรม  เช่น  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศกัยภาพบุคลากร  โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่

บุคลากรระดบัปริญญาโทและปริญญาตรี  โครงการเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ทอ้งถ่ินจงัหวดัตรัง  โครงการอบรมให้ความรู้อคัคีภยัเบ้ืองตน้  โครงการร่วมใจคนไทยตอ้งไม่โกง  

เป็นตน้ 

9.  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของประชาชน  มีการสงเคราะห์สังคมอย่างทัว่ถึงและส่งเสริม

สนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณค่า  ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม   

การสนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ประชาชน  การส่งเสริม

สนับสนุนการพฒันาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การสนับสนุนส่งเสริมและพฒันา

ผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อยกระดบัรายได ้ การส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนในการจดัการเพ่ืออนุรักษ ์พฒันา

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน  มีจาํนวน

โครงการทั้งส้ิน  31  โครงการ  จาํนวนงบประมาณ  15,914,000  บาท  ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม  เช่น  

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในชุมชน  โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  โครงการคืน

รอยยิ้มท่ีสดใสสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผูสู้งวยั  โครงการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง  โครงการ

ฝึกอบรมผูน้ําองค์กรชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มต่างๆ  โครงการชุมชนอาสาร่วมพฒันา

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นตน้ 



 

บทที ่3 
****************************************************************************** 

การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิน่ 

 3.1 หลกัและแนวคดิในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถิ่น 

  -  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั / อาํเภอ 

  -  การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา 

  -  ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตาม

ประเดน็การพฒันาท้องถิ่น 

  -  ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบัน

และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  

จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถ่ิน 

3.1 หลกัและแนวคดิในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว 

ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดรายละเอียด

เก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ  และอตัรากาํลงัของราชการ

ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยมีกาํหนดระยะเวลาและ

เง่ือนไขท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  ในอนาคตอนัใกลน้ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บการจดัสรร

งบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน  มีอตัรากาํลงัมากข้ึน  รวมทั้งมีภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี

เพิ่มข้ึนตามกนัไปดว้ย 

จากผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ทุกแห่งจะตอ้งมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอตัรากาํลงั

จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกาํหนด  เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติัภารกิจตามท่ี

ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง 

เร่งกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพฒันาของตนให้ชัดเจน  มีการกําหนดยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการพฒันาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความครอบคลุม

ภารกิจการพฒันาในทุกๆ ด้าน  อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศกัยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผดิชอบตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาใหอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนเทศบาล 

ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความตอ้งการของเทศบาล  เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการ

พฒันา  การกาํหนดภารกิจ  และแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือนาํไปสู่จุดมุ่งหมายดงักล่าวอย่างเป็น

ระบบ  ซ่ึงจะช่วยให้การกาํหนดแผนงาน/โครงการของเทศบาล  มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งและประสาน

สนบัสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกนั  ซ่ึงนอกจากจะทาํใหปั้ญหา/ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอยา่ง

เหมาะสมแลว้  ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนั

ดว้ย 
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หลกัการสําคญัท่ีถือเป็นหัวใจของการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาก็คือ  การกาํหนด

จุดมุ่งหมายการพฒันาและการกาํหนดแนวทางการพฒันาท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ี

กาํหนดไว  ้ ทั้งน้ีเพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาท่ีชัดเจนแลว้  การบริหารงานก็จะเป็น 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไปเร่ือยๆ  เม่ือมีปัญหาอย่างซํ้ าซอ้นและไม่มีท่ีส้ินสุดแลว้  ยงัอาจทาํให้

ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้  ดังนั้ น  การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

การพฒันาในคร้ังน้ี  จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้ง

กับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัแลว้ ยงัเป็นการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหน่ึงดว้ย 

     การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั / อาํเภอ 

ในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครตรังจะต้องพิจารณานําแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ)  ยุทธศาสตร์

การพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัตรัง ยุทธศาสตร์การพฒันาของอาํเภอเมืองตรัง 

และการพฒันาตามนโยบายของผูบ้ริหารมาเป็นแนวทางการจดัทาํให้สอดคลอ้งเช่ืองโยงในแต่ละ

ยทุธศาสตร์  สรุปไดด้งัน้ี 

 3.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

วสัิยทศัน์  

 “มุ่งพฒันาประเทศไทย  สู่สงัคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื (Green and Happiness Society)” 
 

เป้าหมายการพฒันา  5  เป้าหมาย 

1. คนมีคุณภาพรอบรู้คู่คุณธรรม 

 2. ลดปัญหาความยากจน 

 3. เศรษฐกิจขยายตวั 

 4. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมัน่คง 

 5. ประสิทธิภาพภาคราชการ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา  5  ยุทธศาสตร์ 

 1. พฒันาคน/สงัคมไทยสู่สงัคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 2. สร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคม 

 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุล/ยัง่ยนื 

 4. ความมัน่คงของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

 5. สร้างธรรมาภิบาลการบริหารจดัการประเทศสู่ความยัง่ยนื 

 3.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554  มีแนวทางการบริหารราชการ
แผน่ดินประกอบดว้ย  8 นโยบาย  ดงัน้ี 

 1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก 

 2. นโยบายความมัน่คงของรัฐ 

 3. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 

 4. นโยบายเศรษฐกิจ 

 5. นโยบายท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 6. นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี การวิจยั และนวตักรรม 

 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 8. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 นโยบายที ่1 : นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการในปีแรก 

 รัฐบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนในการมุ่งสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  ควบคู่ไปกับ 

การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากปัญหาวิกฤตต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  

โดยดาํเนินการปฏิรูปการเมือง  เพื่อวางระบบการบริหารประเทศให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนในสังคมโดยเร็ว  เร่งแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

โดยสร้างความเช่ือมัน่ของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก  ควบคู่กับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศ  การเร่งนาํเมด็เงินของรัฐเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชน  

และภาคธุรกิจ  เร่งรัดดาํเนินมาตรการร่วมกับภาคเอกชนทั้งในด้านการท่องเท่ียว  และรองรับผู ้

วา่งงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดยอ่ม  ภาคการท่องเท่ียว  ภาคธุรกิจและ

แรงงานจบใหม่ รวมทั้งรัฐบาลจะดาํเนินมาตรการเพ่ือรักษาและสร้างรายได ้ และลดภาระค่าครองชีพ

ของประชาชนและชุมชน  รวมทั้งกระตุน้การบริโภค  โดยกาํกบัดูแลราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี

จาํเป็นลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย  และเร่งดาํเนินการใหก้ารศึกษา 15 ปี 
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โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  และรัฐบาลจะมุ่งเนน้การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก  โดยจะ

ดาํเนินการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรท่ีสําคญั  การจัดตั้ งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ยกระดบัชุมชน  และการจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายแุละอาชีพท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชน

ในชนบทรวมทั้งการสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่บุคลากรดา้นสุขภาพในชุมชน  นอกจากนั้นรัฐบาลจะ

เร่งรัดการลงทุนสําคญัทั้งในดา้นการศึกษาดา้นสาธารณสุข  ดา้นทรัพยากรนํ้ า  และดา้นโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 นโยบายที ่2 : ความม่ันคงของรัฐ 

 รัฐบาลจะเทิดทูน  และพิทกัษ์รักษาไว ้ ซ่ึงสถาบนัพระมหากษตัริยมิ์ให้ผูใ้ดล่วงละเมิดได้

เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ 

แห่งดินแดน  และผลประโยชน์ของชาติ  มุ่งแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กบัประเทศเพ่ือนบา้น  ตลอดจน

เร่งรัดจดัการปัญหาและภยัคุกคามต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของ

ประชาชน 

 นโยบายที ่3 : สังคมและคุณภาพชีวติ 

 รัฐบาลจะดาํเนิน 6 ดา้น ดงัน้ี 

ด้านการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาทั้ งระบบ ตั้ งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

จดัให้ทุกคนมีโอกาสเรียนฟรีจริง 15 ปี และขยายกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา สร้างโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีให้มากข้ึน และพัฒนาครูให้ได้ครูดี ครูเก่ง 

มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  มีวิทยฐานะสูงข้ึนและพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใน 

ทุกระดบั อีกทั้งส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ 

ด้านแรงงานให้ความสําคญักับการคุม้ครองแรงงานทั้ งในและนอกระบบ  ปฏิรูประบบ

ประกนัสังคมใหเ้ขม้แขง็มัน่คง  ขยายการคุม้ครองและเพ่ิมสิทธิประโยชน์อยา่งเหมาะสมควบคู่ไปกบั

การพฒันาฝึกอบรมแรงงานในทุกระดบัให้มีทกัษะฝีมือท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาด  และการจดัระบบดูแลสวสัดิการแรงงานในครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ 

 ดา้นการสาธารณสุข  มุ่งสนบัสนุนดาํเนินการมาตรการเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียง 

ท่ีมีผลต่อการเจบ็ป่วยเร้ือรัง  สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคอยา่งเป็นระบบ ทนัต่อ

สถานการณ์  พร้อมเร่งลงทุนพฒันาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐให้ได้มาตรฐานใน 

ทุกระดบัพฒันาระบบเครือข่ายการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ  และให้ความสําคญัในการลงทุนผลิต
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พฒันาบุคลากรทางการแพทยส์าธารณสุข  และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ 

ดา้นการแพทย ์

 ดา้นศาสนา  ศิลปะ  และวฒันธรรม  ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงและรักษาศิลปวฒันธรรมไทย 

ทุกดา้น  เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัต่างๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดีและเฝ้าระวงั 

ทางวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการผลิต 

ส่ือสร้างสรรค์  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไก 

ท่ีรับผดิชอบดา้นศาสนา 

 ดา้นสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เร่งแกไ้ขปัญหาความยากจน  และปรับปรุง

พฒันาคุณภาพชีวิต  ส่ิงแวดล้อมชุมชน  สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผูสู้งอายุ  ดูแลคุม้ครอง 

ผูด้อ้ยโอกาส  เด็ก  สตรี  ผูพ้ิการ  และส่งเสริมการจดัสวสัดิการให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เร่งรัดแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร และเพ่ิมประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยั 

ในชีวิตและทรัพยสิ์น   

ดา้นการกีฬาและนันทนาการ  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาํลงักายและ 

เล่นกีฬา  จดัตั้งศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติ  นาํวิทยาศาสตร์การกีฬามาใชแ้ละส่งเสริมกีฬาไทยใหแ้พร่หลาย

เป็นท่ียอมรับจากสากล  และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

ดา้นกีฬาและจดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นและชุมชน 

 นโยบายที ่4 : เศรษฐกจิ 

รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจ ควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการขยาย

รากฐานดา้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะมุ่งเสริมสร้างฐานการผลิตท่ี

เขม้แขง็  และดาํเนินการนโยบายการเงินการคลงัท่ีสอดประสานกนัเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างมี

เสถียรภาพในระยะยาว  โดยยดึหลกัการรักษาวินยัการคลงัอยา่งเคร่งครัด  พร้อมผลกัดนัการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจโดยเพิ่มบทบาทภาคเอกชน  และปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ควบคู่กบัการ

กาํหนดกรอบการลงทุนของภาครัฐ  ส่งเสริมภาคการเงินและตลาดทุนในประเทศให้เขม้แข็งและ 

มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างระบบภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจต่อความเส่ียงต่างๆ ควบคู่กบัการสร้าง 

การออมระยะยาว  และผลกัดนัประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงดา้นพลงังานและการขนส่ง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบในภูมิภาค 
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 นโยบายที ่5 : ทีด่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รัฐบาลจะให้ความสาํคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัการ 

มีส่วนร่วม  หรือร่วมมือให้เกิดเป็นพลงัร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อย่างเป็นธรรมาภิบาล   โดยพัฒนาองค์ความรู้  พร้อมปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการ 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์

และจดัให้มีระบบการป้องกนั รวมทั้งเตือนภยัและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ  

ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ และมลพิษต่างๆ   

 นโยบายที ่6 : วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี  การวจัิย  และนวตักรรม 

รัฐบาลจะส่งเสริมโครงการวิจัยตามแนวพระราชดาํริ  การลงทุนเพื่อการวิจัยและพฒันา 

เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ และการพฒันาอุตสาหกรรม  เร่งผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ

นาํไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดการนาํเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  และจะปฏิรูประบบการวิจยั 

โดยจดัใหมี้กองทุนวิจยัร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน  เพิ่มงบประมาณดา้นการวิจยั ปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานของงานวิจยั ควบคู่กบัการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาแบบครบวงจร โดยเช่ือมโยง

ระหวา่งภาคเอกชน  สถาบนัวิจยั  มหาวิทยาลยั  และเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ 

 นโยบายที ่7 : การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

รัฐบาลจะดาํเนินนโยบายต่างประเทศโดยเนน้บทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและ

ขยายความสัมพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศ  ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบั

ประเทศเพ่ือนบา้น มีบทบาทท่ีสร้างสรรคใ์นองคก์ารระหว่างประเทศ  โดยยึดมัน่ในพนัธกรณีท่ีมีอยู่

กบัต่างประเทศ  และความตกลงต่างๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎบตัรอาเซียน  กฎบตัรสหประชาชาติ  และปฎิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษย ์ มุ่งท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย 

ในเวทีการคา้โลก  พฒันาและส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการ  ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการคา้

สินคา้และบริการระหว่างประเทศ  ลดความเส่ียง  สร้างภูมิคุม้กนัโดยขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

การคา้  การลงทุน  การส่งเสริมการท่องเท่ียว  การขยายการคมนาคมขนส่งและความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ 

ภายใตก้รอบความร่วมมืออนุภูมิภาค  รัฐบาลจะกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์กบัประเทศ  และกลุ่มประเทศท่ีมีบทบาทสําคญัของโลก  โดยจดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรี 

ในกรอบพหุภาคี  และเจรจาเปิดตลาดและรักษาผลประโยชน์ทางการคา้  ผลกัดนักติกาการคา้โลกท่ี
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เป็นธรรมและขยายตลาดใหม่   รวมทั้ งคุ ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทย 

ในต่างประเทศ  โดยเนน้การสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand)  

 นโยบายที ่8 : การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี

รัฐบาลจะส่งเสริมนโยบายการกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และจะพฒันา

และปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อมและกําลังคนท่ีมี 

ขีดความสามารถในการปฏิบติังาน  และจะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทนัสมยั  ป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ  

และปลูกฝังค่านิยมคนไทยตอ้งไม่โกง  พฒันากระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการดาํเนินนโยบายสาธารณะและร่วมในกระบวนการยติุธรรมภายใตห้ลกัการยติุธรรม

ชุมชน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการและส่ือสาธารณะอ่ืน 

ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  เพื่อใหเ้กิดการบริหารราชการแผน่ดินท่ีดี 
 

 3.1.3 แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน 

กลุ่มจังหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดามนั ประกอบด้วยจังหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต  กระบ่ี และตรัง โดยมี

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (พ.ศ.2553 – 2556) รายละเอียด ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

 “ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก  ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การพฒันาส่ิงดึงดูดใจและผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวอนัดามนัใหเ้ช่ือมโยงและ

เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั (Product / Supply) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนกัท่องเท่ียว

เดิมและเพ่ิมปริมาณนกัท่องเท่ียวคุณภาพ (Marketing / Demand) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การพฒันากลไกการจดัการการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 

(Product / Supply) 
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เป้าประสงค์ 

1. การบรรลุตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ตามท่ีกาํหนดไว ้

2. การเพิ่มข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

3. การเพิ่มคุณภาพดา้นการจดัการท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ 

ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายมาย    
  

ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

ปี 2553- 2556 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 15 

ร้อยละท่ี เพิ่ม ข้ึนของความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว 

60 

กลยุทธ์กลยุทธ์  
  กลยทุธ์การพฒันาจาํแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ได ้ ดงัน้ี 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่1: การพัฒนาส่ิงดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอันดามันให้เช่ือมโยง

และเกือ้หนุนซ่ึงกันและกัน (Product/Supply) 

  กลยุทธ์ 

  1.1 พัฒนาและจัดการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้

มาตรฐานระดบัสากล (Destination Development) 

   1) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงดา้นวฒันธรรม ธรรมชาติ และเกษตร 

   2) พฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยั 

   3) สร้างมาตรฐานดา้นการท่องเท่ียวอนัดามนั 

   4) พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวอนัดามนั 

   5) พฒันาสุนทรียศาสตร์และความรู้สึกแตกต่างของการท่องเท่ียวอันดามันกับ 

แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน  ๆเช่น การสร้างเสน่ห์ของอนัดามนั 
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   6) เร่งสร้างมาตรการการควบคุมจาํนวนนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้

มาตรฐาน ตามความสามารถทางการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

   7) พฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนัให้เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความสะดวก 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

   8) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวใหม่ๆ ตามความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียวแบบสปา การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจดัประชุมและแสดงสินคา้ 

นํ้าพรุ้อน กีฬา และมารีน่า 

   9) พฒันาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีสะทอ้นความเป็นอนัดามนัให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียว  

   10) สนับสนุนการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดา้นการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคใต ้

ฝ่ังอนัดามนั 

   11) เร่งสร้างปัจจยัพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียว 

ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น 

   12) สนบัสนุนการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนัใหมี้ปัจจยัพื้นฐานและสงัคม

ท่ีสงบสุข 

  1.2 การสร้างการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (Tourism Cluster 

Linkage) 

   1) เร่งพฒันาความเช่ือมโยงดา้นระบบการคมนาคมขนส่งสาํหรับการท่องเท่ียว 

   2)  เร่งสร้างความเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง 

อนัดามนั 

   3)  เร่งสร้างความเช่ือมโยงของโปรแกรมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ัง 

อนัดามนั 

  1.3 การสนับสนุนฐานการผลิตสําหรับภาคการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ัง 

อนัดามนั (Supporting Base for Tourism Cluster) 

   1) สนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอาหาร เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

อนัดามนั 

   2) เร่งพฒันาคุณภาพสินค้าเกษตรและสมุนไพร เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว 
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   3) สนับสนุนการพฒันามาตรฐานสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ให้เช่ือมโยงกบั

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยใชอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นตลาดสินคา้หลกั 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมและ

เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ (Marketing/Demand) 

  กลยุทธ์ 

  2.1 เร่งสร้างจุดยืนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

ร่วมกนั (Product Positioning) 

  2.2 เร่งสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกทางการท่องเท่ียวต่อประชาคมโลก (Re-Branding) 

  2.3 สนบัสนุนการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือรักษาฐานนกัท่องเท่ียวเดิม 

  2.4 พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวคุณภาพ 

  2.5 สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  

โดยการจดั Road show และเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  2.6 สนับสนุนการดาํเนินการตลาดการท่องเท่ียวแบบพนัธมิตรกบักลุ่มประเทศเพื่อน

บา้น 

  ยุทธศาสตร์ที ่3: การพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

ร่วมกนั (Product/Supply) 

  กลยุทธ์ 

  3.1 เร่งพฒันาคุณภาพบุคลากรให้มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 

  3.2 เร่งพฒันาศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถวางแผน การจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีวางอยูบ่นฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาอนัดามนั 

  3.3 พฒันาชุมชนอนัดามนัสู่การเป็นเจา้บา้นท่ีดี 

  3.4 สนับสนุนการสร้างศูนยพ์ฒันา จดัการ และตรวจสอบการพฒันาการท่องเท่ียวกลุ่ม

จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั 

  3.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวอนัดามนั เพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจา้ของ

ร่วมกนั 
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  3.6 สร้างเครือข่ายการจดัการความรู้ทางการท่องเท่ียวกบักลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นและ

ประเทศคู่คา้สาํคญั 

  3.7 เร่งพฒันาฐานเศรษฐกิจหลกัของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั เพื่อสนบัสนุนให้มี

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 

 3.1.4   ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัตรัง 

แผนพฒันาจงัหวดัตรัง พ.ศ. 2553- 2556  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วสัิยทศัน์ 

“สวรรคแ์ห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื” 

พนัธกจิ 

 1. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความ

ยัง่ยนื 

 2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียวและการบริการจัดการให้ได้

มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ  เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

 3. พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดสมดุล 

 4. คุม้ครอง  ป้องกนั  และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้ไดรั้บความ 

เป็นธรรมทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในการดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียง 

 5. จดัการศึกษาทุกระดบั ทุกสาขาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาการผลติภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลติภัณฑ์ชุมชน 

เป้าประสงค์ 

 1.1 เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพสินคา้การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

 1.2 เพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภณัฑชุ์มชน 

กลยุทธ์ 

 1. เสริมสร้างการพฒันาเกษตรกร  สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ 

ใหมี้ความเขม้แขง็ 
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 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้การเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร  และผลิตภณัฑชุ์มชน 

 3. พฒันาอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ 

 4. สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพฒันาการผลิตและการแปรรูป 

 5. พฒันาช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชน 

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

และผลิตภณัฑชุ์มชน 

 7. พฒันาระบบโลจิสติกส์  เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบก ทางนํ้ าและและ
ท่าเรือเพื่อการส่งออก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์ 

 2.1 มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีไดม้าตรฐาน 

 2.2 เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

 2.3 มีการวิจยัพฒันาระบบนิเวศน์ พื้นท่ีแหล่งนํ้าและแหล่งท่องเท่ียว 

 2.4 มีการวางแผนและจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ความปลอดภยัและการบริหารจดัการ 

 2. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รเอกชนในการจดัการท่องเท่ียว 

 3. กาํหนดใหมี้งานเทศกาลดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 4. อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟเูอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 5. พฒันาสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว 

 6. จดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ร่วมกบั ทอ้งถ่ิน วิจยัและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติและวฒันธรรม 

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเกษตร 

อยา่งย ัง่ยนืและจดัทาํผงัเมืองใหค้รบทุกพื้นท่ี 
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 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและรักษาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและริมแม่นํ้ า  

ลาํคลอง 

 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกนัจดัการทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศทุกระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เป็นเมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคมให้มี

คุณภาพ 

เป้าประสงค์ 

 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3.2 ครอบครัว และชุมชน/หมู่บา้น มีความเขม้แขง็ 

 3.3 มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

 3.4 เนน้ใหส้งัคมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

กลยุทธ์ 

 1. พฒันาหมู่บา้น/ชุมชนใหมี้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยัและมีระบบป้องกนับรรเทา

สาธารณภยัท่ีเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนดูแลสุขอนามยั โดยมีทั้งมาตรการป้องกนัและรักษาโรคภยั 

 3. ส่งเสริมและดูแลแรงงานในทุกๆดา้น ตั้งแต่การมีงานทาํ ความปลอดภยั สวสัดิการ 

และการพฒันาทกัษะอาชีพ ตลอดจนการประกนัสงัคม 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรในวยัเรียน นอกวยัเรียน ไดมี้การศึกษาเรียนรู้เตม็

พื้นท่ี โดยเนน้คุณภาพ คุณธรรม และจิตสาํนึกความเป็นไทย 

 5. ใหก้ารดูแลผูด้อ้ยโอกาสในหมู่บา้น/ชุมชน ในดา้นการสงเคราะห์และดา้นการจดั

สวสัดิการสงัคมตามสมควร 

 6. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนเพื่อให้

ชุมชนพ่ึงตนเองดา้นพลงังาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 

 4.1 หน่วยงานและองคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 
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 4.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานและองคก์ร 

 4.3 การบริหารจดัการของส่วนราชการและภาคประชาชนมีความโปร่งใส 

กลยุทธ์ 

 1. พฒันาศูนยบ์ริการร่วม 

 2. พฒันาระบบบริการขอ้มูลข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน 

 3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานและองคก์รเพื่อเขา้สู่การพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ 

 4. ประกาศรับรองผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและองคก์รท่ีผา่นการประเมินคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐระดบัจงัหวดั 

 5. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนพฒันา

จงัหวดัตรัง 

 6. ส่งเสริมประชาคมการเรียนรู้และการส่ือสารสาธารณะ 

 7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชนประสานความร่วมมือ

เพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้เชิงพื้นท่ี 

 
 3.1.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาของอาํเภอเมืองตรัง 
วสัิยทศัน์ 

 “ยกระดบัคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานของการใหบ้ริการท่ีประทบัใจทุกระดบั” 

ยุทธศาสตร์ 

 เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์การบริการประชาชนขา้งตน้ อาํเภอเมืองตรังไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การ

ปรับปรุงแกไ้ขบริการไว ้ ดงัน้ี 

 1. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

 2. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงระบบงาน 

 3. ยทุธศาสตร์การปรับปรุงพฤติกรรมขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน 
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   การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาโดยผูบ้ริหารเทศบาลนครตรังต่อสภาเทศบาลนครตรังไดก้าํหนด

ระดบัความสาํเร็จไว ้ 2  ระดบั  คือ 

 1. ระดับกระบวนการ  มีองคป์ระกอบ  5  ดา้น  คือ 

     1.1 การมีนโยบาย  และแผนการดาํเนินการ 

     1.2 บุคลากรไดรั้บการพฒันา  และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

     1.3 การมีภาคีเครือข่าย  และมีส่วนร่วมขององคค์วามรู้ 

     1.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และสรุปผลงาน  และ 

     1.5 การพฒันาระบบฐานขอ้มูล  และระดบัผลผลิตไดใ้ชค้วามสาํเร็จตามแนวทางการ

บริหารเทศบาลนครตรัง 

 2. ระดับการดาํเนินงานและประเมินยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครตรัง  ท่ีนาํแถลงต่อสภาเทศบาล

นครตรังคร้ังน้ีถือวา่เป็นพนัธสัญญาต่อประชาชน  และเป็นพนัธกิจในการนาํพาเทศบาลนครตรังไปสู่

ความร่มเยน็เป็นสุข  ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัต่อการพฒันา 

 การพัฒนาประเทศกว่า 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาของประเทศไทย   ได้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ประเทศไทยจึงไดป้รับเปล่ียน

แนวคิด  ทิศทาง  และกระบวนการพฒันาใหม่  นบัตั้งแต่แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มา  จากเดิมท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันามาเป็นการ

เนน้ “คนเป็นศูนยก์ลาง” โดยพิจารณาว่า  การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ี

ช่วยใหค้นมีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเท่านั้น 

 การพฒันาประเทศโดยเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง  หรือจุดมุ่งหมายหลกัของการพฒันา  ตาม

ทิศทางใหม่ของแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ในฉบบัต่อมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการพฒันาจากเดิม  ซ่ึงแยกการ

พฒันาออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นเร่ือง ๆ ตามรายสาขามาเป็น “การพฒันาแบบองคร์วม หรือบูรณาการ” 

ในลกัษณะท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ  ไดแ้ก่  การพฒันาศกัยภาพของคนทั้งทางร่างกาย  

จิตใจ  และสติปัญญา  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ควบคู่กบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัคน  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ี

สมดุล  และยัง่ยนืในระยะยาว 
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 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูบ้ริหารไดต้ระหนักถึงแนวทางในการดาํเนินงาน  โดยเน้นการ

บริหารใหมี้การพฒันาแบบองคร์วมและสอดคลอ้ง  สมดุลกนัในทุก ๆ ดา้น 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาของคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครตรังท่ีนาํแถลงต่อสภาเทศบาลนคร

ตรังคร้ังน้ีถือว่าเป็นการพฒันาอย่างสอดคลอ้งและสมดุล (เทคโนโลยีและจิตวิญญาณ)  ซ่ึงเป็น

เป้าหมายสาํคญัต่อการพฒันาเทศบาลนครตรังโดยมีการเขา้ถึงประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลข่าวสารจาก

เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ประชาชนกา้วทนัโลก  ทนัสมยั  และเกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ  ควบคู่กบัการเสริมความแขง็แกร่งของจิตวิญญาณเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ใน

โลกยคุโลกาภิวฒัน์ต่อไป 

 

 ระดับกระบวนการ 

 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาด้วยยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง  สมดุล” 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าปัจจุบนั  สังคมมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก  ไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงในเชิง

กายภาพและวตัถุ  หรือการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของทศันคติ  ค่านิยม  วิถีชีวิต  การครองตนในสังคม

ของผูค้น  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นแลว้แต่สืบเน่ืองมาจากกระบวนการเช่ือมโยงของสังคม

โลกจนมิอาจท่ีจะปฏิเสธไดว้่าวนัน้ีเป็นสังคมของโลกแห่งเครือข่ายท่ีพึ่งพาและเก้ือหนุนกนัแทบทุก

ดา้นเศรษฐกิจ, สังคม, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสมยัใหม่, ส่ิงแวดลอ้มและความรู้ดา้นต่าง ๆ สาเหตุ

สําคญัท่ีทาํให้โลกวนัน้ีเป็นโลกของเครือข่ายนั้น  เน่ืองมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัและมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการติดต่อส่ือสารยอ่โลกใหเ้ลก็ลงและไปมาหากนัไดใ้น

เวลาชัว่พริบตา 

 และกล่าวได้ว่าจากการอยู่ในระบบโลกเครือข่าย  หรือโลกยุค I.T. นั้นทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนภายในประเทศอย่างมากทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ  ในแง่บวกจะเห็นไดว้่ากลไก

การตลาดในระบบการคา้เสรีข้ึนมีการติดต่อซ้ือขายขา้มชาติกนัเพียงไม่ก่ีนาที  พืชเศรษฐกิจหลายอยา่ง

มีราคาสูงข้ึน  อาทิ  ยางพารา  ปาล์มนํ้ ามนั  ผลิตภัณฑ์ในประเทศหลายชนิดสามารถส่งออกได ้ 

รวมถึงการท่องเท่ียวท่ีติดต่อกนับนช่องทางอินเตอร์เน็ต  นอกจากน้ีในดา้นนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อ

การส่ือสารกดี็ข้ึนทดัเทียมกบันานาชาติ  แต่ในขณะท่ีมีส่วยดีหรือดา้นบวกเกิดข้ึนมากในระบบการคา้

เสรีนั้ น ผลกระทบในแง่ลบก็ตามมาด้วยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าวนัน้ีโรคภัยไขเ้จ็บท่ีไม่ได้เกิดข้ึน

ภายในประเทศและไม่ เคย รู้จักกันมา ก่อนก็ มีการแพร่ระบาดเข้ามาอย่างรวดเ ร็ว   เ ช่น 

โรคซาร์  โรคไขห้วดันก  และอีกหลายโรคท่ีกาํลงักระทบกบัสุขภาพของคนไทยรวมทั้งความยากจน

ท่ีเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของสงัคมซ่ึงสืบเน่ืองมาจากระบบการแข่งขนัในระบบทุนนิยมโลกและ
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การคา้เสรี  และระบบการผลิตท่ีไม่เอ้ือต่อคนในระดบัฐานล่างของสังคม  นบัวนัคนก็ยิ่งมีความเส่ียง

จนเพิ่มเพิ่มมากข้ึน  และนบัวนัเช่นกนัท่ีกาํลงัเป็นปัญหาสาํคญัของสงัคม 

 ส่วนดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  สงัคมไทยจะเร่ิมเขา้สู่จุดเร่ิมตน้ของสงัคมผูสู้งอายใุนปี 2552  

และประชากรไทยตั้งแต่เด็กจนถึงผูสู้งอายอุยูใ่นภาวะท่ีตอ้งปรับตวัเขา้สู่สังคมฐานความรู้ในยคุโลกา

ภิวตัน์  ในขณะท่ีภาวะโลกร้อน  ภยัธรรมชาติ  และปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี

ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั 

 การดาํเนินงานของรัฐบาลกลางวนัน้ี  จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการละกลยุทธ์อยู่อย่างต่อเน่ือง

และตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทนัต่อสถานการณ์ทางสังคมและปัญหา  ทั้งปัญหาในระดบัสากล  ปัญหา

ระดบัชาติ  และท่ีสาํคญัคือการไหลบ่าของปัญหาลงสู่ทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นรากฐานของสงัคมและมีแนวโนม้

ท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ  ดงันั้นแนวนโยบายและยทุธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาลก็คือมุ่งสู่

การแกปั้ญหาทอ้งถ่ิน  โดยตั้งสมมุติฐานว่าหากทอ้งถ่ินสามารถรับมือกบัปัญหาได ้ มีความเขม้แข็ง  

โดยเฉพาะดา้นรายได ้ คุณภาพชีวิตคนทอ้งถ่ินดีข้ึนชาติกจ็ะเขม้แขง็และอยูก่บัระบบโลกได ้

 ปรากฏการณ์ท่ีเห็นเช่นน้ี  จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อคนทอ้งถ่ินในการสนองตอบต่อ

นโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐบาลดงักล่าว  โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัท่ี

ตอ้งดาํเนินงานร่วมไปกบัแนวนโยบายรัฐบาล 

 เม่ือมองถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ณ  วนัน้ี  ต้องยอมรับว่ามีขีด

ความสามารถท่ีพร้อมในการรับมือปัญหาต่าง ๆ พร้อมมากข้ึน  เม่ือเป็นเช่นน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจึงตอ้งกาํหนดทิศทางการพฒันาใหมี้ความชดัเจนและมีพลงัเพื่อใหส้ามารถพฒันาและบริหาร

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างฉับพลนั  คือ  การกาํหนดยุทธศาสตร์การดาํเนินงานให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหารวมทั้งตอ้งระดมทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินออกมาเพ่ือสร้างความ

สมดุลให้เกิดข้ึนบนฐานคิดการพฒันาของรัฐบาล เช่นว่าน้ี  และขณะท่ีดาํเนินการไปตามทิศทางของ

รัฐบาลกลางนั้น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเองก็ตอ้งวางกรอบการพฒันาทอ้งถ่ินตามแนวทางของ

ตนเองไปพร้อม ๆ กนัดว้ย  โดยไม่เสียความเป็นตวัตนของคนทอ้งถ่ิน  หรือหากจะอธิบายให้ชดัเจน

ข้ึนน้ีคือ  ถึงแมต้อ้งดาํเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล  แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็จะตอ้ง

ดาํเนินงานตามแนวทางของตนเองดว้ยเช่นกนั  โดยไม่ใหเ้สียความเป็นอตัลกัษณ์ หรือเอกลกัษณ์ของ

ทอ้งถ่ินท่ีสัง่สมมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานนัน่เอง 

 จากฐานคิดดงักล่าว  เทศบาลนครตรัง  ในช่วง 4 ปี (2551-2555) จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เชิง

นโยบาย “สอดคลอ้ง สมดุล” ข้ึน  ซ่ึงหมายความวา่ 
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1.  ความสอดคล้อง 

 ความสอดคลอ้งในท่ีน้ี  หมายถึงสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายรัฐบาลท่ีกาํลงัเร่งดาํเนินการอยูใ่น

ขณะน้ี  โดยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะดูแลปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารประเทศ  

นอกจากหลกันโยบายแลว้  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดใ้หค้วามสาํคญัแก่บทบาทการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันา  และกลไกการตรวจสอบการดาํเนินงานของภาครัฐ  เพื่อให้อยู่ในกรอบ

แนวทางของการบริหารประเทศตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.  ความสมดุล 

 ในขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํลงัดาํเนินงานตามเขม็มุ่งการพฒันาของรัฐบาลนั้น  ก็

จาํเป็นท่ีจะตอ้งประเมินกาํลงัของตนเองไปดว้ยในตวันั้นหมายถึง  การมองสภาพความเป็นจริงของ

ทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็นคน  ทรัพยากรดา้นต่าง ๆ  งบประมาณ  หรือแมก้ระทัง่การร่วมเสริมสร้างพลงั

ศกัยภาพทางสงัคม  เพื่อท่ีจะกาํหนดจุดยนืของทอ้งถ่ินทีเป็นไปไดอ้ยา่งมีดุลยภาพหรือสมดุล 

 จะเห็นไดว้่า  บนฐานคิดอยา่งมีเขม็มุ่งต่อการพฒันาของเทศบาลนครตรังหรือยทุธศาสตร์เชิง

นโยบายท่ีเรียกว่า “สอดคลอ้ง สมดุล” น้ี  จะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีทิศทางและเป้าหมาย  

รวมทั้ งการคงไวซ่ึ้งอัตลักษณ์ตัวตนคนท้องถ่ินท่ีไม่ไหลไปกับกระแสการพฒันา  และกระแส

โลกาภิวฒัน์จนหมดส้ิน 

 

ระดับการดําเนินงานและประเมินยุทธศาสตร์ 

การแปลงยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง สมดุลสู่กระบวนการการดําเนินงาน” 

ระดับการดําเนินงาน 

ยทุธศาสตร์สอดคลอ้ง  สมดุล  มีกลยทุธ์หรือวิธีการดาํเนินงานสู่ความสาํเร็จอยา่งเป็น

รูปธรรมอยูด่ว้ยกนั 2  ลกัษณะวิธีการใหญ่ ๆ คือ 

 ลักษณะวิธีการที่ 1  เป็นการดาํเนินงานแบบ “ภายนอก” คือการให้ประชาชน ชุมชน 

มีส่วนร่วมต่อ   การดาํเนินงานโดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนั้น มีเหตุผลท่ีสาํคญั

คือ 

 1. เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดาํเนินงานของ

รัฐบาลและแนวคิดเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 2. นโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายท่ีเกิดจากปัญหาท่ีซบัซอ้นเชิงโครงสร้างของระบบ

สังคมทั้งระบบ และมีมติของปัญหาท่ีเช่ือมโยงซอ้นทบักนัอยูห่ลายมิติ ทั้งทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม 



43 
 

วฒันธรรม กฎหมาย ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจค่าครองชีพ ทาํให้สภาพของปัญหาใหญ่เกินกว่า

ขอบเขตของอาํนาจและศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดังนั้น การแก้ปัญหาในระดับทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินแก้ปัญหาได้แต่เพียงบางระดับ

เท่านั้น และไม่สามารถดาํเนินงานไดแ้ต่เพียงลาํพงัจาํเป็นท่ีตอ้งระดม “ศกัยภาพแห่งทอ้งถ่ิน” นัน่คือ

การมีส่วนร่วมจากประชาชน เพื่อร่วมคน้หาหนทางและวิถีทางออกร่วมกนัในทอ้งถ่ิน 

ลักษณะวิธีการที่ 2  เป็นการดาํเนินงานแบบ “ภายใน” โดยมี คณะกรรมการพฒันา

เทศบาลอนัประกอบดว้ย ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรี เป็นประธาน รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

และเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นรองประธาน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินระดับหัวหน้าส่วนส่วน

ราชการ และผูแ้ทนจากชุมชน เป็นคณะกรรมการ เพื่อกาํกบัทิศทางดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม กลยทุธ์

การพฒันาสู่ความสาํเร็จ เพื่อบรรลุยทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 7 ดา้นหลกัคือ 

1. ดา้นการศึกษา 

2. ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นกายภาพเมืองและการจราจร 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ดา้นบริหาร การเงิน การคลงั 

6. ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

7. ดา้นประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน 

ทั้งน้ีกลยทุธ์การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาดงัน้ี 

1. ด้านการศึกษา 

o จดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ในภูมิภาคจงัหวดัตรัง (RCE TRANG) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมศิลปะ 

วิชาการ ทุกดา้นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยและเป็น 1 ใน 35 แห่งทัว่โลก

โดยไดรั้บ       การสนบัสนุนจากองคก์ารสหประชาชาติ 

o ดาํเนินการใหโ้รงเรียนเทศบาลนครตรัง เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือ เป็นโรงเรียนท่ี

มีสังคมบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ความ

พร้องทางดา้นทรัพยากร วตัถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และพฒันาทรัพยากรบุคคล 

สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างดี ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การจดัการเรียนรู้ทาํให้

ผูเ้รียนมีมาตรฐานสูง ตามมาตรฐานกาํหนด และไดรั้บการพฒันาครบถว้นทุกดา้น 

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของชุมชน 



44 
 

o พฒันาโรงเรียนเทศบาลนครตรังสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมคุณภาพของนกัเรียนทุก

สงักดัในเขตเทศบาลนครตรัง 

o จดัการศึกษามุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความสมดุล และพร้อมทั้งดา้นความรู้และคุณธรรม

โดยสอดคลอ้งกบัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง”  

o จดัการศึกษาระดบัการปฐมวยั ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน

อยา่งมีคุณภาพ 

o ส่งเสริมดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายในวยัเด็กและเยาวชน และประชาชนทัว่ไป

รวมไปถึงส่งเสริมการบริโภคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างสุขนิสยัท่ีดี 

o ส่งเสริมพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ี
ทนัสมยัและจดัระบบการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีความรู้ เท่าทนัความทนัสมยัของ

โลกยุคไร้พรมแดนโดยเฉพาะในดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

o ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใฝ่คุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะเร่ืองภาวะโลกร้อน 

2. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

o สนบัสนุนให้ประชาชนมี ชีวิตแบบพอเพียง (Sufficiency Economy) สู่การมีสุขภาพดี

อยา่งพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ดี มีสุข ของประเทศ และเทศบาลนครตรังเป็น

เมืองน่าอยูด่ว้ยยทุธศาสตร์การพฒันาดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมบอ้งกนัโรค แบบครบวงจร 

ก. ส่งเสริมการออกกาํลงักายในทุกกลุ่มอาย ุ

ข. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนวยัทาํงาน โดยสนับสนุนให้มีบริการ 

คัดกรองผูมี้ภาวะเส่ียงโรคท่ีเป็นสาเหตุการตายท่ีสําคัญ ครอบคลุม

ประชาชนวยัทาํงานในเขตเทศบาลทุกคน 

ค. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั ตั้งแต่

ตั้งครรภจ์นกระทัง่คลอด 

ง. ส่งเสริมดูแลสุขภาพเดก็แรกเกิดจนถึงปฐมวยั 

จ. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ   

ฉ. ส่งเสริมดูแลสุขภาพผูพ้ิการ 
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ช. จดัตั้งทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อควบคุมโรคติดต่อท่ีสาํคญัใน

พื้นท่ีเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อให้มีการปฏิบัติการท่ีรวดเร็วและทัน

เหตุการณ์ 

2. จดับริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิ 

ก. ยกระดบัศูนยบ์ริการสาธารณสุขของเทศบาลให้เป็น  ศูนยแ์พทยชุ์มชน 

โดยใหมี้แพทยใ์หบ้ริการทุกวนั ครอบคลุมทุกแห่ง 

ข. สนับสนุนให้มีการจัดสร้าง โรงพยาบาลของเทศบาลนครตรัง โดยใช้

รูปแบบการบริหารงานดว้ยคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากทอ้งถ่ิน เพื่อ

รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลและลดความ

แออดัในการรอรับบริการท่ีโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

ค. ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข ภายใตรู้ปแบบบริการ ใกลบ้า้นใกลใ้จ โดยการ

จดัทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ (แพทย  ์พยาบาล เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข) 

บริการและเยีย่มเยยีนประชาชน ถึงบา้น 

ง. สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพให้มีบริการฉุกเฉิน (Emergency Medical 

Service : EMS) มีรถพยาบาลรับส่งผูป่้วยฉุกเฉินทนัที 

3.  สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการแพทยท์างเลือกและการแพทยแ์ผนไทย 

ก. จดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพื่อบริการแก่ประชาชนและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการแพทยแ์ผนไทย  

ข. โยคะ - ธรรมชาติบาํบดั 

4.  สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาสาธารณสุข 

ก. จดัตั้งกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครตรัง เพื่อสนบัสนุน

ให้มีการดํา เนินการแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชน ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารกองทุนจากตัวแทน

ประชาชนทุกชุมชน 

ข. สนบัสนุนการดาํเนินงานของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพต่าง ๆ และชมรม

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ใหมี้ความเขม้แขง็ 

5. ส่งเสริมการแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ก. ลดภาวะโลกร้อน ลดการใชพ้ลาสติก รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ข. จดัการขยะโดย นาํขยะมารีไซเคิล ทาํปุ๋ยอินทรีย ์
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ค. ส่งเสริมและสนบัสนุน กลุ่ม / ชมรม / เครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัให้

มีพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

ง. ลดการใชพ้ลงังาน สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน 

จ. รักษามาตรฐานตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย ให้มีมาตรฐานอย่าง

ย ัง่ยนื 

ฉ. สนบัสนุนการดาํเนินงาน อาหารปลอดภยั เพื่อคุม้ครองสุขภาพผูบ้ริโภค 

3.   ด้านกายภาพเมืองและการจราจร 

o ปรับปรุงสญัญาณไฟจราจรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

o จดัฝึกอบรมเรียนรู้ในเร่ืองวินยัการจราจรอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัประชาชนทั้ง 27 ชุมชน 

o เสริมสร้างภูมิทศัน์เมือง ดว้ยการบาํรุงตึกเก่าท่ีมีอายุตั้ งแต่ 50 ปีข้ึนไป ทั้งท่ีเป็นของ

เอกชนและส่วนราชการ โดยการขอความร่วมมือเพิ่มข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ประจาํเมือง 

o ดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะในทุกแห่งท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความร่มร่ืน และสอดคลอ้งตาม 

ความคิดเห็นของประชาชน 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

o ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินและพฒันาการทาํงาน
เป็นรูปแบบเครือข่าย 

o เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการเขา้ถึงผูบ้ริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

5. ด้านการบริหาร การเงิน การคลงั 

o เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน  การคลังด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใชบ้ริการในระบบ

การบริการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการขอรับ

บริการใหร้วดเร็วและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

6. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม  

o ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนเขา้ใจหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตน

นบัถือสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 

o ร่วมจดัสร้างพุทธมณฑล ประจาํจงัหวดัตรัง เพื่อเป็นสถานท่ีพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน

และประชาชนทัว่ไป 
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o พัฒนาและส่งเสริมศาสนาในเขตเทศบาลนครตรัง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ

ศาสนกิจ 

o ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สนบัสนุน เผยแผจ่ารีตประเพณี วฒันธรรมดีงามของทอ้งถ่ินใหแ้พร่หลาย

และคงอยูต่ลอดไป 

o ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียน และประชาชน เห็นความสาํคญัและร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ในวนัสาํคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

o จดัให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นท่ีแสดงผลงานทางศิลปะของเด็ก เยาวชน และศิลปินของจงัหวดั

ตรังและจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้ งศิลปะพ้ืนบ้านและศิลปะร่วมสมัย  เพื่อเป็นการส่งเสริม

ความสามารถซึมซบัทางดา้นสุนทรีศาสตร์แก่ประชาชน 

7. ด้านประสิทธิภาพบุคคลากรและประชาชน 

o ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคคลากร ประชาชน และผูน้าํองคก์รชุมชนต่าง ๆ ในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง

และเป็นธรรม 

o เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคคลากร ประชาชน และผูน้ําองค์กรชุมชนต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ

ความตอ้งการของประชาชน 

 ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ 7  ดา้นหลกันั้น จะตอ้งดาํเนินการโดยศึกษารายละเอียด 

ในแต่ละดา้นอย่างรอบคอบรวมทั้งแสดงวิธีการดาํเนินงานในแต่ละดา้นท่ีสามารถตอบคาํถามไดใ้น 

ทั้งผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนความคุม้ค่าและเป็นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาํคญั 
 

การประเมินยุทธศาสตร์ 

  เน่ืองจากการดําเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสามารถบรรลุสู่

ความสําเร็จต่อเป้าหมาย วิสัยทศัน์ หรือทิศทางยุทธศาสตร์ได ้จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลการ

ดาํเนินงาน ทั้งการประเมินภายในและประเมินภายนอก โดยยึดหลกัท้องถ่ินธรรมาภิบาลเป็นกรอบ

หรือแนวทางการประเมิน โดยการประเมินภายในนั้นจะเป็นการประเมินโดยคณะกรรมการพฒันา

เทศบาลนครตรังส่วนการประเมินภายนอกนั้นจะมอบหมายใหส้ถาบนัการศึกษาหรือบุคคลทั้งในและ

นอกจงัหวดัตรังเป็นผูป้ระเมิน 
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  นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นในการประเ มินพัฒนาเทศบาลนครตรังให้ เ กิด

ประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกเพิ่มมากข้ึน ตอ้งมีการ

ประเมินท่ีเป็นสากลและเป็นท่ียอมรับจากทัว่โลก 

 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลีย่นแปลงทีมี่ผลต่อการพฒันา 

  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการ

พฒันาท้องถ่ิน 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัทาํ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา

สามปีของเทศบาลนครตรัง เม่ือวนัเสาร์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2553 ณ อาคารอเนกประสงค ์ชั้น 1 เทศบาล

นครตรัง โดยประชาคมเมืองไดเ้สนอประเดน็ปัญหา ความตอ้งการ ดงัน้ี 

1.  ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

-  ตอ้งหาวิธีการแกไ้ขปัญหาขยะจากคนภายนอกท่ีนาํมาท้ิงบริเวณถนนคลองนํ้ าเจด็ ซ่ึงเป็น

ถนนของแขวงการทางไม่ใช่ถนนของเทศบาล 

-  การปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณคลองนํ้าเจด็ตั้งแต่สะพานวงัยาว ไปจนถึงหมู่บา้นวงัทอง ยงัไม่

มีบ่อดกันํ้ าเสียตรงหัวสะพานวงัยาว  แสงสว่างไม่เพียงพอในบริเวณกลางคืน  การคมนาคมท่ีไม่

สะดวก อยากให้มีทางเดินริมคลองท่ีเป็นมาตรฐาน และปรับระดบัทอ้งคลองให้เสมอกบัคลองนาง

นอ้ย 

-  อยากให้มีแผนการจดัการพื้นท่ีบริเวณคลองนํ้ าเจ็ดในระยะยาว เช่น การสร้างเครือข่าย 9 

ชุมชน ริมคลองนํ้ าเจ็ดเพื่อสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษค์ลองนํ้ าเจ็ด (การรณรงคก์ารจดัเก็บขยะและ

การกาํจดัวชัพืช) 

-  การสร้างจิตสาํนึกการอนุรักษค์ลองหว้ยยางใหก้บัคนในชุมชน 

-  ควรมีการจดัตั้งศูนยค์นพิการเพื่อสร้างอาชีพให้กบัคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถ

พึ่งตนเองได ้

-  การใหบ้ริการปรึกษาและใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

-  การให้ความรู้ในการสร้างคุณธรรมนาํสังคมท่ีไม่เบียดเบียนชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (การมี

วินยัและมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม) 

-  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

-  ขาดการบงัคบัใชเ้ขตการใชท่ี้ดิน (Zoning) อยา่งจริงจงั 

-  การสร้างศูนยเ์ดก็และเยาวชน โดยเฉพาะเดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็พิการ 
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-  ปัญหาขยะและนํ้าเน่าเสียในคูและท่อระบายนํ้า 

-  ปรับภูมิทศัน์บริเวณท่านํ้าติดถนนฝ่ังตะวนัตกของสวนสาธารณะสระกะพงัสุรินทร์โดยการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรวมทั้งใหมี้การตรวจตราความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ป็นแหล่งมัว่สุม

ยาเสพติดของเยาวชน 

-  ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณประตูทางเขา้ ป้ายช่ือ และนํ้ าพุของสวนสาธารณะสระกะพงั

สุรินทร์ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 

-  พฒันาพื้นท่ีบริเวณสระกะพงัสุรินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ตอ้งการให้มีร้านจาํหน่าย

อาหารและสินคา้ชุมชนสาํหรับบริการนกัท่องเท่ียวและสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

-  ปัญหาความสะอาดในตลาดสดเทศบาลนครตรัง 

-  ความแออดัของการจราจรบนถนนตรัง – สิเกา บริเวณถนนพาดรถไฟในช่วงเชา้ – เยน็ 

-  ควรให้มีการตรวจติดตามการทาํความสะอาดของพนกังานและอยากให้มีการออกเยี่ยม

เยยีนผูข้ายของเพ่ือใหค้วามร่วมมือในการรักษาความสะอาดเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีเห็นสมควร 

-  จดัโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติดและส่ิงมอมเมาเยาวชน 

-  จดัโครงการประกวดบา้นสวย ชุมชนสะอาด การแข่งขนัตกแต่งสวนสวยงาม 

-  สนบัสนุนการปลูกพืชผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้หรือปลูกพืชสมุนไพร 
 

2. ด้านการจราจรและโครงสร้างพืน้ฐาน 

-  ปัญหาการกีดกนัการจอดรถบนถนนสาธารณะของเจา้ของบา้นในเขตเทศบาลนครตรัง 

-  ยงัไม่มีเคร่ืองหมายการจราจรท่ีชดัเจนบนถนนบริเวณเขตเทศบาลนครตรัง และในการ

จดัทาํเคร่ืองหมายท่ีจอดรถยนตค์วรแยกท่ีจอดระหว่างรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์ห้ชดัเจนเพื่อสร้าง

ระเบียบวินยัการจราจร 

-  การปรับปรุง ต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้องชุมชนโคกขนั ปรับพื้นท่ี

ทางเขา้ของชุมชน ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนใหส้ามารถใชง้านได ้และปรับพื้นท่ีทางเขา้ชุมชน รวมทั้ง

ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 

-  ปัญหาคูระบายนํ้าท่ีส่งกล่ินเหมน็ มีนํ้ าเน่าเสีย และนํ้าท่วมขงั บริเวณถนนรัษฎา ซอย 13 
 

3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 

-  มีกลุ่มมิจฉาชีพอยูใ่นพื้นท่ี ก่ออาชญากรรมในงานเทศกาลต่าง ๆ เกิดความไม่ปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีแก่นกัท่องเท่ียว 

-  อยากใหมี้การติดตั้งระบบวงจรปิดตามส่ีแยกไฟแดง 
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-  ใหมี้การจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัดูแลตามจุดสาํคญัต่าง ๆ 

-  ควรมีศูนยบ์ริการใหป้ระชาชนสามารถแจง้เหตุภยัไดส้ะดวกทนัท่วงที 

- ควรมีอาสาสมคัรในชุมชนในการตรวจตราดูแลพื้นท่ีเส่ียงในการทาํพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ของเยาวชน เช่น พฤติกรรมทางเพศ และปัญหาการติดยาเสพติด 
 

4. ด้านการศึกษา 

-  ตอ้งการใหส้นบัสนุนการจดัการดา้นคุณภาพการศึกษาของเยาวชนอยา่งจริงจงั 

-  ส่งเสริมการมีสถานท่ีสาํหรับเยาวชน เช่น ห้องสมุด สนามเด็กเล่น รวมไปถึงพื้นท่ีบริเวณ

สวนสาธารณะต่าง ๆ 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

-  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการใหค้รอบคลุมทุกโครงการ 
 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พฒันาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอ้จาํกดั อนัเป็นสภาวะ

แวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง

ของเทศบาลนครตรัง อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ินซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ

ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบคาํถามว่า “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน” 

สําหรับการใช้ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT 

Analysis การพิจารณาถึงปัจจยัภายในไดแ้ก่ จุดแขง็ (S – Strength)  จุดอ่อน (W – Weakness) และ

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (O - Opportunity) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเคร่ืองมือ 

 ปัจจัยภายใน    ประกอบดว้ย 

 - ดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอาํนาจ 

การกาํกบัดูแล เป็นตน้ 

 - ระเบียบ กฎหมาย 

 - บุคลากร ไดแ้ก่ อตัรากาํลงั คุณภาพ วินยั ทศันคติ พฤติกรรม เป็นตน้ 

 - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 

 - ระบบฐานขอ้มูล 

 - การประสานงาน / การอาํนวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 - ทรัพยากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี 

ความเขม้แขง็  ความสามารถ  ศกัยภาพ ส่วนท่ีส่งเสริมความสาํเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ 
 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามี 

ส่วนเสียความอ่อนแอ ขอ้จาํกดั ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์

จุดแขง็ 

 ปัจจัยภายนอก  ประกอบดว้ย 

 - ดา้นการเมือง รวมถึงระดบัความขดัแยง้และกลุ่มผลประโยชน์ 

 - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่  เศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย  การออม 

การลงทุน การใชท่ี้ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลงั 

 - ดา้นสงัคม 

 - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

 - เทคโนโลย ี
 

 การวเิคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกว่ามีสภาพเป็น

เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวดั และของอาํเภอท่ีเกิดข้ึนจะส่งผล

กระทบต่อทอ้งถ่ินอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอนัดีต่อทอ้งถ่ิน โดย

จะตอ้งพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อใหเ้กิดผลเสียหายหรือเป็นขอ้จาํกดัต่อทอ้งถ่ินโดยจะตอ้ง

พิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์

โอกาส 
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 สาํหรับผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ

พฒันาในอนาคตของเทศบาลนครตรังดว้ยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1.  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ มีภาวะผูน้าํ และมีความมุ่งมัน่สูงท่ีจะพฒันาเทศบาลใหมี้ความเจริญกา้วหนา้

ในทุกดา้น 

2.  คณะผูบ้ริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ  

3. ผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกบัส่วนราชการต่าง ๆ 

4.  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบติังาน  

5.  การบริหารจดัการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน

ในพื้นท่ีไดห้ลากหลายและรวดเร็ว 

6.  มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนาํความคิดใหม่ ๆ มาพฒันาเทศบาล 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.  บุคลากรบางส่วนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการปฏิบติังาน 

2.  รายไดท่ี้เทศบาลจดัเกบ็เองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการดาํเนินการพฒันา 

3.  การจดัการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่เป็นระบบ 

4.  การดาํเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกนันอ้ย 

5.  สดัส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกบัภารกิจงาน 

6.  คู่มือในการปฏิบติังานมีไม่ครอบคลุม 

7.  การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง 

 

โอกาส (Opportunity) 

1.  ไดรั้บการสนบัสนุนและไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอยา่งดีและมีความต่อเน่ือง  

2.  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดาํเนินโครงการ 

ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

3.  ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน บุคลากรและเทคโนโลยจีากหน่วยงานภายนอก  

4.  การเมืองทอ้งถ่ินมีเสถียรภาพ  
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5.  วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 

6.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  เศรษฐกิจและการลงทุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด 

 

อุปสรรค (Threat) 

1. การสนบัสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพของเทศบาลท่ีจะดาํเนินการไดมี้

โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยมาก 

2. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศ  และระดบัโลก  ซ่ึงส่งผล 

ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3. มีความเส่ียงภยัจากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ  อุบติัภยั  ภยัแลง้ และภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

4. ระเบียบกฎหมายและหนงัสือสัง่การท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 

5.  ความไม่แน่นอนและไม่ชดัเจนในการจดัสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

6.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 

 



 

บทที ่4 
****************************************************************************** 

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

 4.1 วสัิยทศัน์ 

 4.2 พนัธกจิ 

 4.3 ค่านิยม 

 4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
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บทที ่4 

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

4.1  วสัิยทศัน์ 

“สงัคมดี มีคุณภาพ  สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่ มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” 

4.2  พนัธกจิการพฒันาเทศบาลนครตรัง 

1. สร้างความสมดุลของการพฒันาระหวา่ง คน สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส่งเสริมและพฒันางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม  การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความ

สงบเรียบร้อยเพื่อมุ่งไปสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

4. ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชน 

5. ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 

 

สาํหรับพนัธกิจการพฒันาระดบัส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบดว้ย 

สํานักการศึกษา 

-  จดัการศึกษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัและมาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั  พ.ศ. 2546 

-  ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

-  พฒันาระบบการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสงักดัเทศบาล

นครตรัง 

-  พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนโดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

-  พฒันาคุณภาพการศึกษาในดา้นสุขภาพอนามยั คุณธรรม จริยธรรม ส่ิงแวดลอ้มและอาคาร

สถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครตรัง 

-  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของเดก็ 

เยาวชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 

-  ส่งเสริมดา้นสุขภาพ พลานามยัใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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-  ส่งเสริมสนบัสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 

-  พฒันาส่งเสริมสนบัสนุน ฟ้ืนฟแูละอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-  พฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

 สํานักการช่าง 

 -  การจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 -  การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 -  การดูแลบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 -  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 -  การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

 -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง 

 -  การควบคุมอาคารและผงัเมือง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 -  การควบคุมสถานท่ีกกัเกบ็และสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

 กองคลงั 

 -  การบริหารงานคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-laas) 

 -  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทาํแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึน 

ถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นธรรม โดยใชร้ะบบสารสนเทศ 

 -  บริการประทบัใจดว้ยรอยยิม้และบริการท่ีมีคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

 -  การจดัหาพสัดุโดยการยึดแผนจดัซ้ือจดัจา้งเป็นหลกั ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กฎหมาย 

หนงัสือสัง่การ นโยบายของผูบ้ริหาร เพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดท้นัเวลา 
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 -  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการ เทศบญัญติั และแผนการเบิก

จ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทนัภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบนั 

ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้

 -  ใชร้ะบบ  GIS ในการปฏิบติังานการปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นใหถู้กตอ้ง

และเป็นปัจจุบนั 

 -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

 สํานักปลดัเทศบาล 

-  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัเพือ่ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

-  การอาํนวยความสะดวก   สร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

-  การส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื 

-  การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและ

จริยธรรม 

-  การเสริมสร้างสนบัสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 

-  อนุรักษ ์ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและงานรัฐพิธีต่างๆ 

-  พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

-  ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

-  การจดัการดูแลอาคาร/สาถนท่ีของอาคารสาํนกังาน 

-  การใหบ้ริการดา้นทะเบียนราษฎรและบตัรประจาํตวัประชาชน 

 

กองวชิาการและแผนงาน 

-  การจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสัง่การ และมีประสิทธิภาพ 

-  การจดัทาํงบประมาณ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  การจดัการดา้นกฎหมายเพ่ือดาํเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ี

กาํหนด 

-  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ

องคก์รได ้
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-  การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลใหป้ระชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

-  การสร้างเครือข่ายงานประชาสมัพนัธ์เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีครบถว้นในการประชาสมัพนัธ์ 

-  การจดัระเบียบของงานธุรการใหเ้ป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 

- การดาํเนินการเบิกจ่ายถูกตอ้งและเป็นไปตามเวลาท่ีกาํหนด 

-  การจดัระบบควบคุมภายใน 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

-  จดัระบบบริการดา้นสุขภาพอนันาํไปสู่สุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีใหค้รอบคลุมทุก

กลุ่มอายกุลุ่มเส่ียงตามช่วงอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสใหมี้สุขภาพดีอยา่งย ัง่ยนืโดยครอบคลุมกิจกรรมดงัน้ี 

(1)  บริการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

(2)  บริการดา้นการป้องกนัโรค 

(3)  บริการดา้นการรักษาพยาบาลทัว่ไป 

(4)  บริการฟ้ืนฟสูภาพ 

(5)  บริการดา้นทนัตกรรมพื้นฐาน 

(6)  บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ 

 -  สนบัสนุนกิจกรรมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ป็นผูน้าํทางการเปล่ียนแปลง และมี

ส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมดา้นสุขภาพ/สงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม 

 -  สนบัสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางดา้นสุขภาพ ดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

 -  สนบัสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลกัธรรมชาติบาํบดั (Nature Care)  หรือแพทย์

ทางเลือก (Alternative Medicine)   หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 -  รักษา ส่งเสริม  ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือต่อการ

ดาํเนินชีวิตของประชาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 -  สนบัสนุนการพฒันาเมืองตรังอยา่งย ัง่ยืนภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 21 ระดบัทอ้งถ่ิน (เทศบาล

นครตรัง)  (Local Agenda 21) 

 -  ควบคุม กาํกบั ดูแล อาคาร สถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพและการดาํรงชีวิตตลอดถึง

การพฒันากระบวนการเทคโนโลยสีะอาด เพื่อสุขภาวะท่ีดีของคนตรัง 
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 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 -  สนบัสนุนพฒันาการจดับริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย 

 -  การกาํจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู 

 

 กองสวสัดิการสังคม 

1. ส่งเสริม/สนบัสนุน/พฒันาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 

2. พฒันาคุณภาพชีวิต และใหก้ารสงัคมสงเคราะห์กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

3. อาํนวยความสะดวก ประสานงาน และพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

5. การดาํเนินงานเก่ียวกบัการรับการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 

 

4.3 ค่านิยม 

 “บริการสาธารณะดี  มีหลกัธรรมาภิบาล  ทาํงานเป็นทีม” 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อใหส้ภาพสิ่งแวดลอ้มมี
คุณภาพดี 

- ค่าความเสียของนํ้าในแหล่ง
นํ้าสาธารณะ (ค่า BOD) 
ลดลง 

14 mg/l 11-7 11 10 9 9 8 7 

- ร้อยละของปริมาณขยะ 
Recycle เทียบกบัปริมาณที่
ส่งเขา้สู่โรงงานจดัการขยะ 

ร้อยละ 4.5 5.3 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 

- ร้อยละของชุมชนปลอดถงั
ขยะ 

- 100 100 100 100 100 100 100 

- ร้อยละของผวิจราจร ท่อ
ระบายนํ้า รางระบายนํ้าทาง
เทา้ ที่ไดร้ับการก่อสร้าง
ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน 

ถนนทั้งหมด
ประมาณ 240 

สาย 

95 90 90 95 95 100 100 

-ร้อยละของพื้นที่
สวนสาธารณะที่ไดร้ับการ
พฒันาปรับปรุงใหเ้ป็นพื้นที่สี
เขียว และบาํรุงรักษาใหค้ง
สภาพสมบูรณ์สวยงาม 

พื้นที่
สวนสาธารณะ
จาํนวน 5 แห่ง 
พื้นที่ประมาณ 

360 ไร่ 

90 85 85 90 90 95 95 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline 
Data) 

เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

- เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นการ
จดัการศึกษาและพฒันาดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
- คะแนนเฉลี่ย  
- ค่าร้อยละ % 
 
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

71.32 
70.25 
70.09 
69.10 
74.14 
74.63 
74.82 
67.41 

 
 
 
 
 
 

77 
75 
75 
75 
80 
80 
80 
70 

 
 
 
 
 
 

72 
71 
71 
70 
75 
75 
75 
68 

 
 
 
 
 
 

73 
72 
72 
71 
76 
76 
76 

68.5 

 
 
 
 
 
 

74 
73 
73 
72 
77 
77 
77 
69 

 
 
 
 
 
 

75 
74 
74 
73 
78 
78 
78 

69.5 

 
 
 
 
 
 

76 
75 
75 
74 
79 
79 
79 
70 

 
 
 
 
 
 

77 
76 
76 
75 
80 
80 
80 
70 

 

X
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

 
66.16 
62.66 
63.11 
65.41 
75.51 
73.48 
74.29 
63.67 

 
70 
65 
66 
70 
80 
79 
80 
69 

 
66.5 
63 

63.5 
66 
76 
74 
75 
64 

 
67 

63.5 
64 
67 
77 
75 
76 

64.5 

 
67.5 
64 

64.5 
68 
78 
76 
77 
65 

 
68 

64.5 
65 
69 
79 
77 
78 

65.5 

 
69 
65 

65.5 
70 
80 
78 
79 
66 

 
70 
65 
66 
70 
80 
79 
80 
66 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 

 
61.93 
53.63 
52.81 
57.69 
71.95 
78.65 
68.16 
55.57 

 
65 
56 
56 
61 
77 
85 
75 
58 

 
62 
54 
53 
58 
72 
80 
70 
56 

 
62.5 
54.5 
53.5 
58.5 
73 
81 
71 

56.5 

 
63 
55 
54 

59.5 
74 
82 
72 
57 

 
63.5 
55.5 
55 
60 
75 
83 
73 

57.5 

 
64 
56 

55.5 
60.5 
76 
84 
74 
58 

 
65 
56 
56 
61 
77 
85 
75 
58 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 - ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิ์

ผา่นเกณฑม์าตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ,ม.3 

- นกัเรียนผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 
ร้อยละ 55 

55 50 51 52 53 54 55 

- ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิ์
ผา่นเกณฑม์าตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกนัคุณภาพผูเ้รียน (NT) 
ชั้น ป.3 

- นกัเรียนผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 
ร้อยละ 55 

55 50 51 52 53 54 55 

- ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการ
พฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

- นกัเรียนไดผ้า่น
การพฒันา
คุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 
100 

100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -ร้อยละเดก็ที่มีอายุ

เขา้เกณฑก์ารศึกษาภาค
บงัคบัไดร้ับการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง 

-เดก็ที่มีอายเุขา้เกณฑ์
การศึกษาภาคบงัคบั
ไดร้ับการศึกษา ร้อย
ละ 100 

100 100 100 100 100 100 100 

-ร้อยละของสถานศึกษา
และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดัเทศบาลมีการบริหาร
จดัการไดม้าตรฐาน 

-โรงเรียนในสงักดั
เทศบาลนครตรังได้
ผา่นการประเมินของ
สมศ.ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อพฒันาศกัยภาพและส่งเสริม
ความเขม้แขง็ขององคก์รผูน้าํ
ชุมชนและการสงัคมสงเคราะห์
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติแก่กลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส 

-ร้อยละของกลุ่มองคก์ร
ชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริม
ความรู้ 

80 95 90 91 92 93 94 95 

-ร้อยละของชุมชนที่มี
แผนการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

90 100 90 92 94 96 98 100 

-ร้อยละของชุมชนที่มีการ
จดัทาํแผนชุมชน 

90 100 100 100 100 100 100 100 

-ร้อยละของกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสที่มาขึ้น
ทะเบียนไดร้ับการช่วยเหลือ 
(ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป้่วย
เอดส์) 

90 100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline 
Data) 

เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 

-  จาํนวนองคก์ร/กลุ่ม/
ชุมชน/หน่วยงาน/ตวัแทน
ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการจดัทาํแผนพฒันา
เทศบาล 

13 กลุ่ม 19 14 15 16 17 18 19 

-  ร้อยละของโครงการพฒันา
ที่สามารถนาํไปสู่การจดัทาํ
งบประมาณประจาํปี 

ร้อยละ  60.82 
(ปี 2552) 

66 61 62 63 64 65 66 

- จาํนวนช่องทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน
เขา้รับฟังการประชุมสภา
ทอ้งถิ่นทางสื่อต่าง ๆ 

- 5 5 5 5 5 5 5 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อการพฒันาองคก์รและ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได ้
 

ร้อยละ 5.67 
 

4 3 3.5 4 4.5 5 5 

- ร้อยละของการจดัส่ง

ประกาศสอบราคาประกวด

ราคา เพื่อการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร โดยผา่นทางเสียง

ตามสายของเทศบาล,  

เวบ็ไซดข์องเทศบาล และ

หน่วยงานราชการ/สื่อต่าง ๆ 

ตามที่ระเบียบฯ กาํหนด 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
การส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 

-   ร้อยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมกลุ่มผูสู้งอายอุยา่ง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของมารดาและทารก
หลงัคลอดภายใน 6 สปัดาห์
แรกใน *พื้นที่รับผดิชอบที่ 
ไดร้ับการเยีย่มหลงัคลอด 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของเดก็แรกเกิด-72 
เดือนที่ไดร้ับการชัง่นํ้ าหนกัมี
นํ้ าหนกั ตํ่ากวา่เกณฑ ์

ร้อยละ 2.55 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 

- ร้อยละของนกัเรียนที่ไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพและจิต 

- นกัเรียนไดร้ับ
การส่งเสริมดา้น
สุขภาพกายและ
จิต ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 100 100 

-ร้อยละเดก็เลก็ในระดบั
การศึกษาปฐมวยั มีพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้นไดม้าตรฐาน
เหมาะสมกบัวยั 

-ร้อยละ 85 ของ
จาํนวนเดก็เลก็
ระดบัการศึกษา
ปฐมวยัในสงักดั
เทศบาล 

85 85 85 85 85 85 85 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -  ร้อยละของเดก็แรกเกิด-72 

เดือนที่มารับบริการที่
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข
เทศบาลนครตรังไดร้ับการ
ประเมินพฒันาการ 

ร้อยละ 50 82.5 80 80 80 85 85 85 

-   ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ในพื้นที่รับผดิชอบผา่น
เกณฑม์าตรฐานระดบัทอง 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของโรงเรียนใน
พื้นที่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัทอง 

ร้อยละ 92.31 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของนกัเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไดร้ับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 

ร้อยละ 55 65 55 60 65 70 75 80 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -  ร้อยละของผูป้กครองเดก็

อาย ุ0-4 ปี ที่มารับบริการ
วคัซีนมีความรู้ในการดูแล
ช่องปากของบุตรหลาน 

- 55 50 50 55 55 60 60 

-  ร้อยละของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ไดร้ับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 

- 85 80 80 85 85 90 90 

-   ร้อยละของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน
พื้นที่รับผดิชอบที่ตรวจพบ
ปัญหาสุขภาพช่องปากและ
ตอ้งการการรักษาอยา่ง
เร่งด่วนไดร้ับการรักษา 

- 32.5 30 30 30 35 35 35 

-  ร้อยละของนกัเรียนใน
พื้นที่รับผดิชอบ ที่ไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพ และไดร้ับการ
แกไ้ขในรายที่มีปัญหา 

ร้อยละ 99.17 100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -  ร้อยละของนกัเรียนใน

พื้นที่รับผดิชอบที่ไดร้ับการ
ตรวจสายตา 

ร้อยละ 99.73 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของนกัเรียนใน
พื้นที่รับผดิชอบที่ไดร้ับการ
เฝ้าระวงัภาวะการ
เจริญเติบโต 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1 
ในพื้นที่รับผดิชอบ ที่ไดร้ับ
การคดักรองโรคธาลสัซีเมีย   

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของสตรีอาย ุ35 ปี
ขึ้นไป ไดร้ับคาํแนะนาํใน
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 

ร้อยละ 88.35 89 88 88 89 89 90 90 

-  ร้อยละของสตรีอาย ุ35 ปี
ขึ้นไป ที่มารับบริการและ
ตรวจพบความผดิปกติของ
เตา้นม ไดร้ับการส่งต่อ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -  ร้อยละของสตรีที่มารับ

การตรวจคดักรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธี pap smear ที่
ศูนยฯ์ และพบผลตรวจ
ผดิปกติไดร้ับการส่งต่อ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-   ร้อยละของนกัเรียนชั้น
ประถมปีที่ 1และ6 ในพื้นที่
รับผดิชอบ ที่ไดร้ับวคัซีนขั้น
พื้นฐานตามเกณฑท์ี่กาํหนด 

ร้อยละ 99.50 100 100 100 100 100 100 100 

-  ร้อยละของนกัเรียนใน *
พื้นที่รับผดิชอบ ที่มีปัญหา
ทางสายตา ที่สามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ยแวน่สายตา ไดร้ับ
แวน่สายตา และส่งต่อพบ   
แพทยเ์พื่อรับการรักษา
เฉพาะทาง กรณีที่มีปัญหา 

 
ร้อยละ 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

-  ร้อยละผูป้่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการที่ศูนยฯ์ ไดร้ับ
การตรวจ HbA1C 

ร้อยละ 14.05 20 20 20 20 20 20 20 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 -  ร้อยละของนกัเรียนใน*

พื้นที่รับผดิชอบที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหลก็ ไดร้ับการแกไ้ขปัญหา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 

-   ร้อยละของผูป้่วยเรื้อรังที่
ส่งต่อมาจากโรงพยาบาล
ไดร้ับการเยีย่มบา้น (Home 
Health Care) 

 
ร้อยละ 100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

-  ร้อยละของผูพ้ิการที่สาํรวจ
พบไดร้ับการการติดตามให้
ตรวจสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อการพฒันาสุขาภิบาลของ
ชุมชน 

-  จาํนวนสุนขัและแมวที่
ไดร้ับการฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

2,276 ตวั 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

-  ร้อยละของสุนขัและแมวที่
ไดร้ับการฉีดยากมุกาํเนิด 

ร้อยละ 68 74 68 70 72 74 76 78 

-จาํนวนหวัขอ้ของตลาดสด
เทศบาลนครตรังที่ผา่น
เกณฑต์ลาดสดน่าซื้อ(ตลาด
สดประเภท 1) ของกรม
อนามยั กระทรวง
สาธารณสุข 

25 ขอ้ 40 28 30 32 34 36 40 

-ร้อยละของสถาน
ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยที่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน Clean Food Good 
Taste 

ร้อยละ 80 85 65 70 75 80 85 100 
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4.4 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วดั (KPIs) 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย 

ปี 54-59 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- เพื่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากร - ร้อยละของจาํนวนพนกังาน

เทศบาลที่ผา่นการอบรมตาม
หลกัสูตรต่าง ๆ 

80 85 85 85 85 85 85 85 

- จาํนวนการเผยแพร่มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหก้บัพนกังานเทศบาล 

- 1 2 2 3 3 4 4 

- เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- ร้อยละของจาํนวนสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาลที่
ไดร้ับการอบรมใหค้วามรู้เรื่อง
สาธารณภยัในสถาน
ประกอบการ 

5 80 30 40 50 60 70 80 

- ร้อยละของสถานศึกษาในเขต
เทศบาลไดร้ับความรู้ดา้น
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และดา้นกฎหมายการจราจร 

41 90 45 50 60 70 80 90 

 



 

บทที ่5 
****************************************************************************** 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 5.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
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บทที ่5 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

5.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
1. ยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อ
พฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 

1.1 พฒันาการจดัการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหมี้มาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพือ่การพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึก 

เชิดชูปูชนียบุคคล 

1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 

1.5 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพของประชาชน 

สาํนกัการศึกษา,  
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. ยทุธศาสตร์การอนามยัและ
การสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

2.1 ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟแูละส่งเสริมสุขภาพอนามยั

ใหส้มบูรณ์ ปลอดภยัจากโรค 

2.2 พฒันาสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ีมีความ

สะอาด ความปลอดโรค 

สาํนกัการศึกษา, 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม,  
สาํนกัการช่าง 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

3.1 สร้างจิตสาํนึก  เฝ้าระวงั บาํบดั  และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนื 

3.3 เพิ่มศกัยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว 

สาํนกัการศึกษา, 
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม,  
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัการช่าง, 
สาํนกัปลดัเทศบาล 



76 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันา
กายภาพเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีไดม้าตรฐาน 

4.1 ส่งเสริมใหมี้การใชท่ี้ดินอยา่งถูกตอ้งตาม

ศกัยภาพท่ีมีอยู ่

4.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

4.3 พฒันาระบบการจดัการจราจร 
 

สาํนกัการศึกษา, 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกัการช่าง 

5. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5.1 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความมัน่คง  ความสงบเรียบร้อยและความ

เป็นระเบียบของชุมชน 

 

สาํนกัปลดัเทศบาล, 
กองวิชาการฯ,  
กองสวสัดิการสงัคม, 
กองสาธารณสุขฯ 

6. ยทุธศาสตร์การศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6.1 อนุรักษ ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทยส่งเสริม

เอกลกัษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 

สาํนกัปลดัเทศบาล,
สาํนกัการศึกษา, 
กองสาธารณสุขฯ, 
กองสวสัดิการสงัคม 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ศกัยภาพขององคก์ร 

7.1 พฒันาศกัยภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากรของ

หน่วยงาน 

7.2 ปรับปรุง  พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ถานท่ี

ปฏิบติังานและสถานท่ีชุมชน 

7.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 

7.4 ปรับปรุงและพฒันาการจดัเกบ็รายได ้

7.5 พฒันาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และ
ยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร 

สาํนกัปลดัเทศบาล, 
กองวิชาการฯ,  
กองคลงั, 
สาํนกัการศึกษา, 
กองสาธารณสุขฯ, 
กองสวสัดิการสงัคม, 
สาํนกัการช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

8. ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขของ
ประชาชน 

8.1 สงเคราะห์สงัคมอยา่งทัว่ถึงและส่งเสริม

สนบัสนุนชีวติท่ีมีคุณค่า 

8.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของคน  

ครอบครัว   ชุมชน  และสงัคม  ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

8.3 สนบัสนุนการจดับริการเพื่ออาํนวยความ

สะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นแก่ประชาชน 

8.4 สนบัสนุน ส่งเสริมอาชีพและพฒันา

ผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อยกระดบัรายได ้

 

สาํนกัปลดัเทศบาล,
สาํนกัการศึกษา, 
กองสาธารณสุขฯ, 
กองสวสัดิการสงัคม 

 



 

บทที ่6 
****************************************************************************** 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัติ

และการตดิตามประเมนิผล 

 6.1 องค์กรรับผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผล 

 6.2 การกาํหนดวธีิการตดิตามและประเมนิผล 

 6.3 การกาํหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 
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บทที ่6 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลไปสู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 

6.1  องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  กาํหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคาํสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการตามคาํสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  379/2551  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง ลงวนัท่ี  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และไดแ้ต่งตั้งประธาน

และเลขานุการตามคาํสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  460/2551  เร่ืองแต่งตั้ งประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง  ลงวนัท่ี  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

อน่ึง ได้มีการแก้ไขตาํแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตามคาํสั่งทศบาล 

นครตรังท่ี  1021/2551 เร่ืองแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล

นครตรัง (แกไ้ข)  ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  และเน่ืองจากกรรมการไดมี้การโยกยา้ยตาํแหน่ง

จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขคาํสัง่ตามคาํสัง่เทศบาลนครตรังท่ี 1022/2551 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครตรัง(แก้ไข) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ตามลาํดบั 

 

6.2  การกาํหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.2554-2559)  มีห้วงเวลา 6 ปี  ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัทาํ

แผนพฒันาสามปี 4 คร้ัง  คือ แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555-

2557)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  โดยมีการ

กาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดงัน้ี 

 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  เพื่อประเมินการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ินว่าดาํเนินการครบถว้นทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด  และเป็นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของเทศบาลวา่มีการดาํเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงเป็น

การประเมินการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละคร้ังท่ีมีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ โดยมีรูปแบบ

ประเดน็การประเมินดงัน้ี 
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แบบช่วยกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบาลนครตรัง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไม่มีการ

ดําเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

3. มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

  

ส่วนที ่2 การจัดทาํแผนการพฒันาท้องถิน่   

7. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสาํคญัของทอ้งถ่ินมาจดัทาํฐานขอ้มูล   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน   

10. มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ

ทอ้งถ่ิน 

  

11. มีการกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

  

12. มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

13. มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   

14. มีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   

16. มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

17. มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   

18. มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   
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 2.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เพื่อประเมินผลการ

ดาํเนินงานของเทศบาลนครตรังตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน  2  ส่วน 

คือ 

  1.  ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  2.  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละยทุธศาสตร์ 

โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดงัน้ี 

 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน........................................................... 

 2.  วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน.......................................................................... 

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................................................ 

 3.  ยทุธศาสตร์และจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจาํนวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
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ส่วนที ่ 3  ผลการดําเนินงาน 

 4.  ความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
5.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด    
7.  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

   

8.  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 5.  ผลการดาํเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1.................................................................................................. 

 1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 
     ในทอ้งถ่ิน 

 

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  
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6.3  การกาํหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 1.  การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  เป็นการประเมินการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในแต่ละ

คร้ังท่ีมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

2.  การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของเทศบาลในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกนัยายน) โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

  2.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ และการดําเนินงาน 

ตามแผนงานท่ีไดมี้การระบุไวใ้นแผนพฒันาและจดัทาํเป็นรายงานเพื่อให้ทราบถึงระดบัความสาํเร็จ

ของแผนงานเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในอนาคต  โดยจดัทาํในรายไตรมาส 

  2.2  วิเคราะห์ขอ้มูลแผนพฒันาท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงการและการดาํเนินงาน

ตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าไดด้าํเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าไดด้าํเนินการ

ไปตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่แลว้จดัทาํเป็นรายงานในรายไตรมาส เพื่อการรับรู้

เป็นการภายใน 

  2.3 ประสานงานและจัดประชุมผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการทํางานเพื่อให้รับรู้ 

ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดาํเนินงานตามแผนว่า ควรจะมีการแกไ้ขและ

ควรดาํเนินการเพิ่มเติมในเร่ืองใดและทบทวนงานท่ีไดท้าํมาแลว้โดยจดัทาํในรูปแบบรายงานประจาํปี

และรายงานต่อนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล 
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