
1

เอกสารแนบ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

ประสานงาน

วิชาการระดับกลุม

จังหวัด

(สํานักการศึกษา)

300,000       -                 300,000.00 P ม.ิย. - ก.ค.

 63

 - คณะกรรมการ

เขารวมประชุมไม

นอยกวา รอยละ 

70

 - มีความพึงพอใจ

ในการเขารวม

ประชุมไมนอยกวา

รอยละ 80

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน

เทศบาล  พนักงาน

ครูและบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

500,000       -                 500,000.00 P ม.ค. - ก.ค.

 63

รอยละ 80 ของ 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานครูและ

บุคลากรในสังกัดที่

ไดรับความรูและ 

สามารถ นําไปใช

ในการปฏิบัติงานได

เลื่อนการจัด

โครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

แลว

เสร็จ

หมายเหตุ

รายงานการกํากับติดตามดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย



2

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

3 โครงการสงเสริม

การจัดกระบวนการ

เรียนการสอน

บริหารตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

"สถานศึกษา

พอเพียงสูศนูยการ

เรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"

(สํานักการศึกษา)

300,000       -                 300,000.00 P พ.ย. - ธ.ค.

 62

 - โรงเรียน

เทศบาล 5 (วัด

ควนขัน) ไดสงเขา

รับการประเมิน 

เปน “ศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง”

 - ทุกฝายที่

เกี่ยวของมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 90
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

4 โครงการกิจกรรม

ของศูนยการเรียนรู

ดานการทองเที่ยว

ในสถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

50,000         -                   50,000.00 P ม.ิย. - ส.ค.

 63

นักเรียนรอยละ  

80 มีองคความรู

เกี่ยวกับทองถิ่นตน

 ประวัติ และ

สถานที่ทองเที่ยว

5 โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการและ

โภชนาการของเด็ก

ปฐมวัยของศนูย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง 

(สํานักการศึกษา)

30,000         14,873               15,127.00 P ครั้งท่ี 1 

ธ.ค. 62 - 

ม.ค. 63

ครั้งท่ี 2 

พ.ค. - มิ.ย.

 63

เด็กปฐมวัยรอยละ

 100

เขารวมกิจกรรม

ครูและผูปกครองเด็ก

เล็กทุกคนเขารวม

กิจกรรมฯปการศึกษา

ละ 2 ครั้ง 

ประกอบดวย ภาค

เรียนที่ 1 และภาค

เรียนที่ 2

ครูผูดูแลเด็กและ

ผูปกครองเด็กเล็กดั้บ

ความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริมพัฒนาการเด็ก

และการสงเสริมภาวะ

โภชนาการในเด็กเล็กได

ถูกตองตามหลักวิชาการ

 เพอสามารถนําไป

ปฏิบัติกับเด็กเล็กได

อยางเมาะสมตามวัย
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

6 โครงการพัฒนา

กิจการลูกเสือ-

เนตรนารีโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

(สํานักการศึกษา)

200,000       130,860             69,140.00 P ธ.ค. 62 - 

ก.พ. 63

จัดคาย

พักแรม จํานวน 

1 ครั้ง

จัดคายพักแรมลกูเสือ -

 เนตรนารี จํานวน 1 

ครั้ง

นักเรียนไดฝก

กระบวนการทางลูกเสือ

 - เนตรนารี มีระเบียบ

วินัยในตนเองและ

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได

7 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000       95,374                 4,626.40 P ต.ค. 62 - 

เม.ย. 63

 - ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

 - ผลการทดสอบ

ทางการศึกษา  

ระดับชาติ ป.3  ป.

6 สูงขึ้น

นักเรียนรอยละ 70 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น ผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติสงูข้ึน

นักเรียนรอยละ 95 มี

ความรูตามหลักสูตร

ระดับประถมศึกษา มี

ทักษะ และศักยภาพ

พรอมที่จะศึกษาตอ

ระดับมัธยมศึกษา

8 โครงการสงเสริม

กิจกรรมรักการอาน

(สํานักการศึกษา)

400,000       -                 400,000.00 P เม.ย. - 

ส.ค. 63

นักเรียนใน

สถานศึกษาใน

สังกัด รอยละ 100

 เขารวมกิจกรรม
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

9 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

62,192,890   23,287,190          38,905,700.00 P ครั้งท่ี 1 

พ.ย. - ธ.ค.

 62

ครั้งท่ี 2 

ม.ค. - ก.พ.

 63

ครั้งท่ี 3 

เม.ย. - 

พ.ค. 63

ครั้งท่ี 4 

ก.ค. - ส.ค.

 63

รอยละ 100 

ของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

 ,ศพด.ทน.ตรงั, 

ศพด.วัดควน

วิเศษ และศพด.

วัดคลองน้ําเจ็ด
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

10 โครงการสื่อ

สัมพันธครอบครัว

สุขสันตศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

30,000         29,996                      4.00 P ม.ค. - มี.ค.

 63

เด็กปฐมวัย

ผูปกครองและครู

ผูดูแลเด็กรอยละ 

100 เขารวม

กิจกรรม

ครู ผูดูแลเด็ก 

ผูปกครอง และเด็ก

เล็กทุกคน เขารวม

กิจกรรมสื่อสัมพันธ

ครอบครัวสุขสันต

เด็กเล็ก ผูปกครอง และ

ครูผูดูแลเด็ก มี

สัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ

ตามวัย ภายใตบริบท 

สังคมวัฒนธรรมเดียวกัน

 ดวยการปลูกฝง

ระเบียบวินัยโดยใช

กิจกรรมเปนสื่อกลาง

11 โครงการอบรม

สัมมนา

คณะกรรมการ

สถานศกึษาและ

ชมรมผูปกครอง

ของสถานศกึษาใน

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000       -                 100,000.00 P พ.ค. - ส.ค.

 63

ปละ 2 ครั้ง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

12 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -                  1,000,000.00 P เม.ย. - 

ม.ิย. 63

 - นร.ที่เขารวม

โครงการมีความ

พรอมใน

การศึกษาตอ

ระดับสูงขึ้น ไม

นอยกวารอยละ 80

 - ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวา

รอยละ 85

13 โครงการสงเสริม

ทักษะทางวิชาการ

นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอน

ปลายในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

1,000,000     359,670           640,330.00 P ต.ค. 62 - 

ส.ค. 63

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ

 85
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

14 โครงการเขาคาย

เยาวชนสัมพันธ

(สํานักการศึกษา)

100,000       -                 100,000.00 P ก.พ. - มี.ค.

 63

1 ครั้ง เลื่อนการจัด

โครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

15 โครงการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ

งานมหกรรม

ความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม

วิชาการและ

เทคโนโลยีของ

นักเรียน

(สํานักการศึกษา)

300,000       55,217             244,783.00 P ต.ค. 62 - 

เม.ย. 63

รอยละ 80 ของ

นักเรียนตัวแทนที่

เขารวมแขงขัน

ไดรับเหรียญ

รางวัลและ

เกียรติบัตร ระดับ

ประเทศ

รอยละ 95 ของ

นักเรียนที่เขารวม

แขงขันประสบ

ความสําเร็จ

นักเรียนไดแสดง

ความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ

และเทคโนโลยใีนระดับ

เขตพ้ืนที่ ระดับภาค 

และระดับชาติเต็มตาม

ศักยภาพ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

16 โครงการจัด

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

(สํานักการศึกษา)

500,000       389,395           110,605.00 P วันที่ 11 

ม.ค. 63

ปละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรม จํานวน 1 

ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ม.ค.

 63 มีเด็ก เยาวชน 

เจาหนาที่และแขกผูมี

เกียรติ เขารวม

กิจกรรม ประมาณ 

5,000 คน

 - เด็กและเยาวชนได

แสดงความสามารถ

ในทางที่เหมาะสมและ

สรางสรรค

- เด็กและเยาวชนไดรับ

ความสนุกสนานในการ

เขารวมกิจกรรม

17 โครงการจัดงานวัน

ครู

(สํานักการศึกษา)

50,000         49,368                   632.00 P วันที่ 16 

ม.ค. 63

ปละ 1 ครั้ง จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16

 ม.ค. 63 ครูและ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจ รอยละ

 83

ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ขาราชการ

บํานาญ เห็น

ความสําคัญของความ

เปนครู รักและศรัทธา

ในวิชาชีพครู เกิดความ

รักความสามัคคีและ

นอมรําลึกถึงพระคุณครู

18 โครงการนิเทศ

การศกึษาใน

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

300,000       -                 300,000.00 P ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63

รอยละ 80

ที่เขารวม และพึง

พอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

19 โครงการประกวด

แขงขันทักษะทาง

วิชาการ

(สํานักการศึกษา)

1,500,000     -                  1,500,000.00 P เม.ย. - 

ก.ย. 63

ผูเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

20 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

200,000       -                 200,000.00 P พ.ย. - ธ.ค.

 62

รอยละ 80

ที่เขารวม และพึง

พอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

21 โครงการสงเสริม

พระพุทธศาสนาใน

สถานศกึษาสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

1,000,000     247,574               752,426.00 P ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63

นักเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ไมนอยกวารอยละ

 80 ไดรับความรู

และนําหลัก

คําสอน

ทางพระพุทธ

ศาสนา

มาปรับใชในการ

ดําเนินชีวิต

22 โครงการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

เด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

200,000       33,409             166,591.00 P เม.ย. - 

พ.ค. 63

1. เด็กและ

เยาวชนทุกคนมี

ความรูเรื่องโทษ

และพิษภัยของยา

เสพติด

2. เด็กและ

เยาวชนรอยละ 80

 พัฒนาการเห็น

คุณคาของตนเอง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

23 โครงการหองสมุด

เพื่อการเรียนรู

(สํานักการศึกษา)

50,000         -                   50,000.00 P ม.ีค. - พ.ค.

 63

เยาวชนและ

ประชาชน ที่เขา

รวมโครงการมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 80

เลื่อนการจัด

โครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

24 โครงการจางที่

ปรึกษาจัดหาครู

ชาวตางชาติพัฒนา

หลักสูตร

ภาษาตางประเทศ

สังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

20,000,000   -                 20,000,000.00 P ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63

รอยละ 80

ที่เขารวม และพึง

พอใจตอการสอน

มีหลักสูตร Mini 

English Program

 สอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษา

ที่มีคณุภาพ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

25 โครงการอาหาร

เสริม (นม)

(สํานักการศึกษา)

15,247,700   -                 15,247,700.00 P ครั้งท่ี 1 

ต.ค. 62 - 

เม.ย. 63

ครั้งท่ี 2 

เม.ย. - 

ก.ย. 63

เด็กเล็ก,นักเรียน

ไดดื่มนมตลอดป

การศึกษา รอยละ

 100
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

26 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน

(สํานักการศึกษา)

13,988,000   6,970,000          7,018,000.00 P ครั้งท่ี 1 

พ.ย. - ธ.ค.

 62

ครั้งท่ี 2 

ม.ค. - ก.พ.

 63

ครั้งท่ี 3 

เม.ย. - 

พ.ค. 63

ครั้งท่ี 4 

ก.ค. - ส.ค.

 63

รอยละ 100 ของ

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

27 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน

สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ อปท.รับ

ถายโอนภารกิจ

จากกรมศาสนา

กรณีวัดไมมอบ

อํานาจให อปท.

(สํานักการศึกษา)

328,300       160,800           167,500.00 P ครั้งท่ี 1 

พ.ย. - ธ.ค.

 62

ครั้งท่ี 2 

ม.ค. - ก.พ.

 63

ครั้งท่ี 3 

เม.ย. - 

พ.ค. 63

ครั้งท่ี 4 

ก.ค. - ส.ค.

 63

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน 

รอยละ 100
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

28 โครงการอุดหนุน

คาจัดการเรียนการ

สอนสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่ 

อปท.รับถายโอน

ภารกิจจากกรม

ศาสนา กรณีวัดไม

มอบอํานาจให 

อปท.

(สํานักการศึกษา)

113,900       -                 113,900.00 P ครั้งท่ี 1 

พ.ย. - ธ.ค.

 62

ครั้งท่ี 2 

ม.ค. - ก.พ.

 63

ครั้งท่ี 3 

เม.ย. - 

พ.ค. 63

ครั้งท่ี 4 

ก.ค. - ส.ค.

 63

สื่อการเรียนการ

สอน วัสดุ

การศึกษา และ

เครื่องเลน

พัฒนาการเด็ก มี

คุณภาพปลอดภัย

ในการนํามาใช

จัดการเรียนการ

สอนได รอยละ 100
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

29 โครงการอุดหนุน

คาสนับสนุน

คาใชจายในการจัด

การศกึษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(สํานักการศึกษา)

75,710         -                   75,710.00 P ครั้งท่ี 1 

พ.ย. - ธ.ค.

 62

ครั้งท่ี 2 

ม.ค. - ก.พ.

 63

ครั้งท่ี 3 

เม.ย. - 

พ.ค. 63

ครั้งท่ี 4 

ก.ค. - ส.ค.

 63

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 100
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

30 โครงการขอรับเงิน

อุดหนุนสําหรับ

การจัดการเรียน

การสอน

อาชีวศึกษา-

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัด

ตันตยาภิรม)

(วิทยาลัยการ

อาชีพตรัง)

(สํานักการศึกษา)

424,960       424,960                       -   P ต.ค. - พ.ย.

 62

นักเรียนสําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรสามารถ

ศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพได

ไมนอยกวา รอยละ

 80



19

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

31 โครงการขอรับเงิน

อุดหนุนสําหรับ

การจัดการเรียน

การสอน

อาชีวศึกษา-

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัด

ตันตยาภิรม)

(วิทยาลัยเทคนิค

ตรัง)

(สํานักการศึกษา)

327,700       327,700                       -   P ต.ค. - พ.ย.

 62

นักเรียนสําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรสามารถ

ศึกษาตอและ

ประกอบ อาชีพได 

ไมนอยกวา รอยละ

 80

32 โครงการจัดทํา

ประตูทางเขา-ออก 

โรงเรียนเทศบาล 5

 (วัดควนขัน)

(สํานักการศึกษา)

218,000       -                 218,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

2 ชุด กําหนด

รูปแบบ



20

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

33 คาใชจายในการ

ปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

(สํานักการศึกษา)

1,200,000     -                  1,200,000.00 P ม.ค. - ส.ค.

 63

ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 100
กําหนด

รูปแบบ

34 โครงการปรับปรุง

พื้นบริเวณโรง

อาหาร โรงเรียน

เทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

(สํานักการศึกษา)

224,400       -                 224,400.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ

35 โครงการปรับปรุง

พื้นหองเรียน

ปฐมวัย โรงเรียน

เทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

(สํานักการศึกษา)

135,900       -                 135,900.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

3 หอง กําหนด

รูปแบบ



21

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

36 โครงการปรับปรุง

หองพยาบาล

อาคารเรียน 1 

โรงเรียนเทศบาล 1

 (สังขวิทย) 

(สํานักการศึกษา)

156,900       -                 156,900.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

 1 หอง กําหนด

รูปแบบ

37 โครงการปรับปรุง

หองศูนยการเรียน

อาเซียน โรงเรียน

เทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

(สํานักการศึกษา)

135,300       -                 135,300.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หอง กําหนด

รูปแบบ



22

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

38 โครงการกอสราง

หองน้ําหองสวม

สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย

โรงเรียนเทศบาล 2

 (วัดกะพังสุรินทร)

(สํานักการศึกษา)

1,310,000     -                  1,310,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

 1 หลัง กําหนด

รูปแบบ

39 โครงการปรับปรุง

หองเรียนระดับ

มัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 1

 (สังขวิทย)

(สํานักการศึกษา)

836,000       -                 836,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

6 หองเรียน กําหนด

รูปแบบ



23

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

40 โครงการสงเสริม

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ

ข้ันพ้ืนฐาน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         -                   50,000.00 P เดือน

พ.ค.-มิ.ย.

63

รอยละ 80 

ของผูนํา

ชุมชนที่เขารับ

การอบรมมี

ความรู 

มีทักษะ

และมีความ

พึงพอใจ

41 โครงการกอสราง

อาคาร

อเนกประสงคแบบ

พิเศษ 6 ชั้น 

โรงเรียนเทศบาล 2

 วัดกะพังสุรินทร 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

84,000,000   -                 84,000,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ย. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ



24

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

42 โครงการกอสราง

หองน้ําหองสวม

โรงเรียนเทศบาล 3

 บานนาตาลวง

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

1,310,000     -                  1,310,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ

43 โครงการกอสราง

อาคาร 1 

ผลิตภัณฑ 1 

โรงเรียน และปาย

ประชาสัมพันธ 

โรงเรียนเทศบาล 3

 บานนาตาลวง 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

1,610,000     -                  1,610,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ค. 63

1 แหง กําหนด

รูปแบบ



25

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

44 โครงการปรับปรุง

หองเรียน ป.4-6 

โรงเรียนเทศบาล 3

 บานนาตาลวง 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

1,449,000     -                  1,449,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ค. 63

7 หอง กําหนด

รูปแบบ

45 โครงการปรับปรุง

อางลางหนาและ

พื้นที่หนาอาคาร

เรียนปฐมวัย 

โรงเรียนเทศบาล 4

 วัดมัชฌิมภูมิ 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

161,000       -                 161,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 ที่ กําหนด

รูปแบบ



26

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

46 โครงการจัดทําหอง

สหกรณ โรงเรียน

เทศบาล 4 

วัดมัชฌิมภูมิ 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

408,900       -                 408,900.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หอง กําหนด

รูปแบบ

47 โครงการซอมแซม

ฝาเพดานและทาสี

อาคารวิภชัจิตต 

โรงเรียนเทศบาล 4

 วัดมัชฌิมภูมิ 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

1,426,000     -                  1,426,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ



27

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

48 โครงการทาสี

อาคารพลศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 1

 สังขวิทย

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

406,000       -                 406,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ

49 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟาภายใน

อาคารเรียนปฐมวัย

 โรงเรียนเทศบาล 

3 บานนาตาลวง

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

795,000       -                 795,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ



28

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

50 โครงการกอสราง

ลานกีฬาในรม

โรงเรียนเทศบาล 6

 วัดตันตยาภิรม 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

5,020,000     -                  5,020,000.00 P พ.ย. 62 - 

ก.ค. 63

1 แหง กําหนด

รูปแบบ

51 โครงการปรับปรุง

หองศูนยการเรียนรู

 โรงเรียนเทศบาล 

3 บานนาตาลวง 

(เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

295,000       -                 295,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

ปละ 2 หอง กําหนด

รูปแบบ



29

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

52 โครงการกอสราง

ทางเชื่อมระหวาง

อาคาร 2 กับอาคาร

 3 โรงเรียน

เทศบาล 5 (วัด

ควนขัน) (เงินสะสม)

(สํานักการศึกษา)

530,000       -                 530,000.00 P พ.ย. 62 -

 พ.ค. 63

1 หลัง กําหนด

รูปแบบ

รวมยุทธศาสตรที่ 1 222,586,560 32,576,386       190,010,174.40 7 35 10

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชวีิตสูเมืองแหงความสุข

1 โครงการชวยเหลือ

ประชาชนทางดาน

กฎหมาย

(กองวิชาการและ

แผนงาน)

50,000         -            50,000.00       P เดือน

มิถุนายน

 63

รอยละ 70 

ของผูเขารับ

การอบรม

ผานเกณฑ

ประเมิน

ความรู



30

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศกาล

(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000         -            8,485.00         P 2 ครั้ง          

รอยละ 80 

ของผูรวมทํา

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

มีความพึงพอใจ

เทศกาลปใหม 2563 11,515        วันที่ 27 

ธ.ค.62 - 

1 ม.ค. 63

มีอุบัติเหตุ 

จํานวน 1 ครั้ง 

บาดเจ็บเล็กนอย

ความพึงพอใจจาก

ประชาชนท่ีไดรับ

บริการ เชน การ

บอกเสนทางการ

เดินทาง การแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยว 

และใหบริการพัก

ระหวางการเดินทาง

 อยูในระดับพึง

พอใจมาก

2
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

เทศกาลสงกรานต 

2563
-            เม.ย.63

3 โครงการฝกซอม

แผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         28,935        21,065.00       P วันที่ 21

 ก.พ. 63

รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรม

ผานเกณฑ

ประเมิน

ความรู

นักเรียน 

พระภิกษุ 

สามเณร วัดประ

สิทธิชัย (ทาจีน) 

จํานวน 100 คน

ไดรับความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

หลักการดับเพลิง

ข้ันตน การใช

อุปกรณดับเพลิง

ประเภทและ

ชนิดตาง ๆ 

สําหรับการระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน

ไมมีการจัดกิจกรรมสงกรานต จึงไมไดดําเนินการ เปนไป

ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติเก่ียวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธี

การตาง ๆ กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ขอ 2.3.5 เทศกาลประเพณี

สงกรานต ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

4 โครงการ

สงเคราะห

ผูประสบภัยพิบัติ

ตางๆ

(สํานักปลัดเทศบาล)

500,000       36,453        463,547.00     P เดือน 

ต.ค. 62-

ก.ย.63

รอยละ 100 

ของผูไดรับ

ความ

เดือดรอน

ไดรับการ

ชวยเหลือ

เบื้องตน

ผูประสบอัคคีภัย

 จํานวน 2 ราย 

และผูประสบ

วาตภัย จํานวน 

3 ราย

ประชาชนในเขต

เทศบาลนครตรัง

รับความ

ชวยเหลือเยียวยา

และแกปญหา

ความเดือดรอน

เบื้องตน

5 โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน

(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         -            50,000.00       P เดือน 

ก.ค.63

รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรม

ผานเกณฑ

ประเมิน

ความรู
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

6 โครงการจัดระบบ

สรางระเบียบนคร

ตรังรวมพลังดวยมือ

เรา

(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -            80,000.00       P เดือน 

ก.พ. 63

กลุมเปาหมาย

ไมต่ํากวา

รอยละ 80 

เขารวม

โครงการ

7 โครงการอาสา

จราจรเทศกิจ

(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -            80,000.00       P เดือน 

ม.ิย.63

ผูเขาการ

อบรมผาน

เกณฑ

ประเมินไม

นอยกวารอย

ละ 80
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

8 โครงการรณรงค

ปองกันยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000       -            100,000.00     P เม.ย. - 

ก.ค. 63

ปละ 3 ครั้ง

9 โครงการฝกอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอน

(สํานักการศึกษา)

400,000       -            400,000.00     P ม.ีค. - พ.ค.

 63

จัดอบรม จํานวน 

1 ครั้ง
ยกเลิก

โครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพร

ระบาดของ

เชื้อไวรัส

โคโรนา 

(โควดิ-19)
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

10 โครงการประกวด

การแปรงฟนที่ถูก

วิธีและตอบปญหา

เก่ียวกับทันตสุขภาพ

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

50,000         49,085        915.00           P วันที่ 14

 ก.พ.

2563

มีการจัด

ประกวดปละ 1

 ครั้ง

จัดกิจกรรมการ

ประกวดการแปรง

ฟนที่ถูกวิธี จํานวน

 1 วัน ในวันที่ 14 

กุมภาพันธ 2563 

โดยมีกิจกรรมการ

ประกวดการแปรง

วันที่ถูกวิธี  3 กลุม

อายุๆละ 10 คน 

จัดกิจกรรมจํานวน

 23 ครั้ง รวมเปน 

230 คน

-กิจกรรมเกมส

ทดสอบความจํา 3

 กลุมอายุๆละ 5 

คน จํานวน 14 ครั้ง

 รวมเปน 70 คน

-กิจกรรมตอบ

ปญหาเกี่ยวกับ

ทันตสุขภาพ 3 

กลุมอายุๆละ 7 คน

 จํานวน 11 ครั้ง 

รวมเปฯ 77 คน

-กิจกรรมเกมสตอ

เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรมมีการกลา

แสดงออกและไดรับ

ความรูการแปรงฟน

ที่ถูกวิธีสามารถนํา

ความรูไปดูแล 

แกไขปญหา

ทางดานทันต

สุขภาพของตนเอง

และครอบครัวได
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

11 โครงการเฝาระวัง

และสงเสริมทันต

สุขภาพ

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

50,000         -            50,000.00       P ต.ค.62-

ก.ย.63

 - รอยละ 85 

ของนักเรียนใน

สังกัดไดรับการ

ตรวจสุขภาพ

ชองปาก/ทา

ฟลูออไรดวานิช

 - รอยละ 100 

ไดรับการ

สนับสนุนแปรง

สีฟน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

12 โครงการควบคุม

แมลงและพาหะนํา

โรค

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

500,000       111,755      388,245.00     P ต.ค.62-

ก.ย.63

 - รอยละ 100 

ของ ชุมชน

ไดรับการพน

หมอกควัน

กําจัดยุงลาย

- รอยละ 100 

ของผูปวยที่เปน

โรคไขเลือดออก

ไดรับการพน

สารเคมีบริเวณ

บาน

- รอยละ 80  

ของแกนนํา

ชุมชนมีความรู

และพึงพอใจใน

ระดับมาก
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

13 โครงการฉีดวัคซนี

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและ

ควบคุมประชากร

สุนัขจรจัด

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

200,000       -            200,000.00     P ต.ค.62-

ก.ย.63

 - รอยละ 80 

ของผูเขาอบรม

มีความรูเรื่อง

โรคพิษสุนัขบา

เพ่ิมขึ้น

-การใหบริการ

ฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบา

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

-รอยละ 100 

สุนัขจรจัดท่ีจับ

ได ไดรับการ

ตอนและทําหมัน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

14 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาล

ในฃุมชนเขต

เทศบาลนครตรัง

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

107,000       -            107,000.00     P พ.ย.

2562- 

ม.ิย. 

2563

 - รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรู ความ

เขาใจเพ่ิมขึ้น

-รอยละ 100 

ของจํานวน

บานตัวอยางมี

การติดตั้งถังดัก

ไขมัน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

15 โครงการมหกรรม

อาหารตรังดังท่ัวโลก

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       62,305        37,695.00       P วันที่ 24

 - 25 

ก.พ.63

 - รอยละ 80 

ผูเขารวม

กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

ในระดับมากถึง

มากที่สุด

-รอยละ 80 

ของผูเขาอบรม

มีความรู ความ

เขาใจ

 - จัดมหกรรม

อาหารตรังดังท่ัว

โลก 1 ครั้ง เมื่อ

วันที่ 24-25 ก.พ.

2563

 - มีการออกราน

จําหนายอาหาร

โดยชมรม

ผูประกอบการ

รานอาหาร จํานวน

 45 ราน

 - วัฒนธรรมอาหาร

การกินของชาวตรัง

เปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

 - ประชาชนมีความ

ตระหนักในการ

เลือกบริโภคอาหาร

ที่สะอาดปลอดภัย

 - รานอาหารที่เขา

รวมงานมหกรรม

อาหารตรังดังท่ัว

โลกมีความสะอาด

ถูกหลักสุขาภิบาล

มากขึ้น

 - นักทองเท่ียวรูจัก

อาหารและ

วัฒนธรรมจังหวัด

ตรังมากขึ้น

-ประชาชนตระหนัก

ในการเลือกบริโภค

อาหารท่ีสะอาด

ปลอดภัย
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

16 โครงการ

โรงพยาบาลหมื่น

เตียง

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

300,000       95,700        204,300.00     P ต.ค.

2562-

ก.ย. 

2563

 - รอยละ 75 

ของผูปวยไดรับ

การสงเสริม

ฟนฟูสุขภาพ

จากการเยี่ยม

บาน

-รอยละ100 

ของผูปวยที่สง

ตอไดรับการ

ดูแลอยาง

ตอเนื่อง

-รอยละ 90 

ของผูเขารวม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ในระดับมาก



42

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

17 โครงการสงเสริม

การแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลือก

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       -            100,000.00     P ม.ค.

2563- 

เม.ย.

2563

จัดการอบรม

ถายทอด

ความรูอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

18 โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสุขเขต

เมือง (อสม.)

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

200,000       -            200,000.00     P ธ.ค.

2562-

พ.ค.2563

 - รอยละ 80 

ของผูเขาอบรม

มีความรูหลัง

อบรมมากกวา

กอนอบรม

-รอยละ 80 

ของผูเขารวม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ตอโครงการใน

ระดับมากถึง

มากที่สุด
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

19 โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรม

พระศรี

สวางควัฒนวรขัตติ

ราชนารี

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

107,000       -            107,000.00     P ก.พ.

2563-

ส.ค.2563

รอยละ 100 

ของสุนัขและ

แมวในเขต

เทศบาลนคร

ตรังตาม

เปาหมายไดรับ

การฉีดวัคซนี

ปองกัน โรคพิษ

สุนัขบา
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

20 โครงการควบคุม

โรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเดจ็

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

26,000         7,746         18,254.00       P ม.ีค

2563-

เม.ย 

2563

รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูเกี่ยวกับ

การควบคุม

ปองกันโรคขาด

สารไอโอดีน

-รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรม

สามารถใชชุด

ทดสอบปริมาณ

ไอโอดีนใน

เกลือบริโภค

(I-KIT) ไดถูกตอง

กําหนดจัด

กิจกรรม 

วันที่ 24 

มีนาคม 

2563 เลื่อน

โดยไมมี

กําหนด

เนื่องจาก

สถานการณ

การระบาด

ของโรค 

COVID-19
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

21 โครงการเฝาระวัง

และควบคุมโรค

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       51,650        48,350.00       P เม.ย.-

ส.ค.2563

 -ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

หลังอบรม

เพ่ิมขึ้นรอยละ 

80

-ผูเขารับการ

อบรมมีความ

พึงพอใจใน

ระดับมาก     

 -รอยละ 80 

ของประชาชน

อายุ 35 ปขึ้นไป

ในพื้นท่ี

รับผิดชอบ

ไดรับการคดั

กรองโรคไม

ติดตอ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

22 โครงการพัฒนา

ระบบสุขาภิบาล

ในฃุมชนเขตพื้นที่

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

156,000       -            156,000.00     P ม.ค.

2563-

ส.ค.2563

 -รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูหลังการ

อบรมมากกวา

กอนอบรม

-รอยละ 100 

ของจํานวน

บานตัวอยางมี

การติดตั้งถังดัก

ไขมัน

23 โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       -            100,000.00     P ก.พ.-

ก.ย.63

รอยละ 85 

ของนักเรียนที่

พบปญหาดาน

สุขภาพไดรับ

การแกไข
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

24 โครงการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

30,000         -            30,000.00       P เม.ย 

2563-

ก.ค.2563

 -ผูเขารับการ

อบรมมีความ

พึงพอใจใน

ระดับดีขึ้นไป 

ไมนอยกวารอย

ละ 80

- รอยละ 70 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูความ

เขาใจ เพ่ิมขึ้น
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

25 โครงการสงเสริม

โภชนาการ

พัฒนาการสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก

ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราช

เจากรมสมเดจ็

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

70,000         31,241        38,759.00       P วันที่ 7 

ก.พ.2563

 - รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูและ

ทักษะเกี่ยวกับ

การเฝาระวัง

ภาวะ

โภชนาการ 

พัฒนาการ

สุขภาพอนามัย

แมและเด็ก

-รอยละ 75 

ของผูเขารับ

การอบรม

สามารถใชชุด

ทดสอบ

พัฒนาการเด็ก

(DSPM)ได

อยางถูกตอง

 - จัดกิจกรรมการ

อบรมใหความรูเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการ

เฝาระวังภาวะ

โภชนาการพัฒนาการ 

สุขภาพอนามัยแมและ

เด็ก วันที่ 7 ก.พ.63 

ใหความรูแกผูดูและ

เด็กอายุ 0-5 ป และ

ประชาชนที่สนใจ มี

หัวขอการบรรยาย 2 

เรื่อง คือ 1.การเฝา

ระวังภาวะโภชนาการ 

พัฒนาการสุขภาพ

อนามัยแมและด็ก 2.

การใชชุดทดสอบ

พัฒนาการเด็ก (DSPM)

- มีจํานวนผูเขารวม

โครงการทั้งสิ้น 87 คน

 ผูดูแลเด็กและ

ประชาชนที่สนใจ

จํานวน 70 คน 

เจาหนาที่ 17 คน คิด

เปนรอยละ 81.14

เครื่องมือชี้วัดโครงการเปน

แบบทดสอบความรูกอนและ

หลังการอบรม แบบประเมิน

ฝกภาคปฏิบัติการใชชุด

ทดสอบพัฒนาการเด็ก 

(DSPM)

1.แบบทดสอบความรูกอน

และหลังการอบรมการเฝา

ระวังภาวะโภชนาการ 

พัฒนาการสุขภาพอนามัยแม

และเด็ก โดยมีผูทํา

แบบทดสอบ จํานวน 70 คน

 ซึ่งแบบทดสอบกอนการ

อบรม พบวามีผูทํา

แบบทดสอบไดคะแนนรอยละ

 80 ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิด

เปนรอยละ 25.71 และผล

การทําแบบทดสอบหลังการ

อบรม มีผูทําแบบทดสอบได

รอยละ 80 จํานวน 33 คน 

คิดเปนรอยละ 47.14

2.แบบประเมินฝกภาคปฏิบัติ

 มีผูผานเกณฑ คิดเปนรอยละ

 81.14
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

26 โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

ดานการเฝาระวัง

ภาวะโภชนาการ

และการพัฒนาการ

เด็กอายุแรกเกิดถึง

6 ป ในชุมชน

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

104,000       28,300        75,700.00       P ม.ิย.

2563-

ส.ค.2563

 -เจาหนาที่

และผูปกครอง

แกนนําดาน

สุขภาพใน

ชุมชน

ดําเนินการเฝา

ระวังภาวะ

โภชนาการเด็ก 

0-6 ป ได        

  รอยละ 60 

- เจาหนาที่

และผูปกครอง

แกนนําดาน

สุขภาพใน

ชุมชน

ดําเนินการเฝา

ระวังและ

ทดสอบ

พัฒนาการเด็ก 

0-6 ป ไดรอย

ละ 60
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

27 โครงการสืบสาน

พระราชปณิธาน

ตานภัยมะเร็งเตานม

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

67,000         -            67,000.00       P เม.ย 

2563- 

ส.ค.2563

 -ผูเขารับการ

อบรมมีความ

พึงพอใจใน

ระดับดีขึ้นไป 

ไมนอยกวารอย

ละ 80

-รอยละ 70 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูความ

เขาใจเพ่ิมขึ้น

-รอยละ 50 

ของ

กลุมเปาหมาย

สามารถดําเนิน

กิจกรรมใน

ชุมชนได
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

28 โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงค

ของศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

30,000         12,800        17,200.00       P ก.พ

2563-

ม.ีค2563

เชิงปริมาณ

-มีผูเขารวมการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตนไมตํ่า

กวารอยละ 90

-มีผูเขารวมการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

เรื่องการชวย

ฟนคืนชีพ

เบื้องตนไมตํ่า

กวารอยละ 90

เชิงคุณภาพ 

-รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมผาน

เกณฑการ

ประเมินความรู

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน

กําหนดจัด

กิจกรรม 

วันที่ 19 

มีนาคม 

2563 

เลื่อน

ออกไปโดย

ไมมีกําหนด

เนื่องจาก

สถานการณ

การระบาด

ของโรค 

COVID-19
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

29 โครงการอบรม

หมอหมูบานใน

พระราชประสงค

ของศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

43,000         -            43,000.00       P พ.ค.

2563-

ม.ิย.2563

 -รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมผาน

เกณฑการ

ประเมินความรู

การ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน

-รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรมผาน

เกณฑการ

ประเมินความรู

เรื่องการชวย

ฟนคืนชีพ 

เบื้องตน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

30 โครงการ

นันทนาการสําหรับ

คนพิการและผูดูแล

คนพิการ

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00     P เดือน

เม.ย.-มิ.ย.

63

รอยละ 90 คน

พิการและ

ผูดูแลคนพิการ

มีความพึงพอใจ

31 โครงการ

นันทนาการสําหรับ

ผูสูงอายุ

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       14,454        85,546.00       P เดือน

เม.ย.-มิ.ย.

63

รอยละ 90

ผูสูงอายุมี

ความพึงพอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

32 โครงการปรับ

สภาพแวดลอมที่

อยูอาศัยใหแกคน

พิการ

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00     P  -สํารวจ

เดือนพ.ย.-

ธ.ค.62     

 -ประชุม

คณะกรรมกา

รเดือนม.ค.-

ก.พ.63  -ให

การ

ชวยเหลือ

เดือนม.ีค.-

มิ.ย.63

คนพิการ  ไม

นอยกวา 10 

รายไดรับการ

ชวยเหลือโดย

การสํารวจและ

ผานคณะกรรม

การ

อยูระหวางรอ

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดใหม
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

33 โครงการ

สงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนใน

เขตพื้นที่เทศบาล

นครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00     P  -สํารวจ

เดือนพ.ย.

62-ม.ค.63

 -ประชุม

คณะกรรม

การเดือน

ม.ค.-ก.พ.

63

 -ใหการ

ชวยเหลือ

เดือน

เม.ย.-พ.ค.

63

คนพิการ  เด็ก 

 ผูสูงอายุ  

ครอบครัวผูมี

รายไดนอยและ

ไรท่ีพึ่งไมนอย

กวา 80 ราย 

ไดรับการ

ชวยเหลือโดย

การสํารวจและ

ผานคณะกรรม

การ

อยูระหวางรอ

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ชุดใหม
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

34 โครงการแขงขัน

กีฬาเปตองเฉลิม

พระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี

(กองสวัสดิการ

สังคม)

70,000         -            70,000.00       P เดือน

เม.ย.63

รอยละ 80 

ของจํานวน

ชุมชนที่สงทีม

เขารวมแขงขัน

เลื่อนการ

ดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณ

ระบาดของ

ไวรัสโควิด-

19
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

35 โครงการเดินตาม

รอยพอสานตอ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         22,933        27,067.00       P  -จัด

กิจกรรม

อบรมให

ความรู

วันที่ 20 

ก.พ.63

 -คัดเลือก

บาน

ตัวอยางฯ 

เดือน

พ.ค.-มิ.ย.

63

 -รอยละ 80 

ของผูเขารวม

อบรมมีความ

พึงพอใจ

-มีการจัดสง

บานและ

โรงเรียนเขา

รวมการ

คัดเลือก คิด

เปนรอยละ15

ของจํานวน

สถาน

ศึกษาและ

ชุมชนทั้งหมดใน

เขตเทศบาล

นครตรัง

  

กิจกรรมอบรมให

ความรู มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน

 99 คน และมี

ความพึงพอใจ

โดยรวมในการเขา

รวมโครงการ รอย

ละ 90

กิจกรรมอบรมใหความรู 

1.ประชาชนไดรับความรู

เกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนอมนําแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน

2.ชุมชนตระหนักถึง

ปญหาที่เกิดขึ้นและ

รวมกันหาแนวทาง

แกปญหาในทองถิ่น

ตนเองโดยนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา

เปนแนวทางในการ

แกปญหาในภาพรวม
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

36 โครงการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

150,000       47,863        102,137.00     P  -จัดแขงขัน

กีฬาเซปก

ตะกรอวันที่ 

21-22 ธ.ค.

62  -จัด

กิจกรรม

อบรมให

ความรูเดือน

มิ.ย.63

 -กิจกรรม

อบรมให

ความรู

ดําเนินการ 

เดือน ม.ย.63

 -ผูเขารวม

แขงขันกีฬา

เซปกตะกรอฯ 

 มีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80      

   -ผูเขารับการ

อบรมมีความ

พึงพอใจไม

นอยกวารอยละ

 80

-ผูเขารวมทัศน

ศึกษาดูงานมี

ความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอย

ละ 80

กิจกรรมแขงขัน

กีฬาเซปกตะกรอ

 - ผูเขารวม

แขงขันกีฬา

เซปกตะกรอ 

จํานวน 15 ทีม

กิจกรรมแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอ

1.ผูนําชุมชนกลุม

องคกรชุมชน 

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไป ได

มีจิตสํานึกในการ

ชวยกันสอดสองดูแล

เยาวชนในชุมชนให

หางไกลยาเสพติด

2.เกิดความสามัคคี

ในชุมชนรวมท้ังยัง

สามารถปองกัน

แกไขปญหายาเสพ

ติดในชุมชนได ทํา

ใหกระบวนการ

ชุมชนเขมแข็งขึ้น
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

37 โครงการเพ่ือนชวย

เพื่อน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

20,000         -            20,000.00       P  -รับ

บริจาค

สิ่งของฯ 

เดือน

ก.พ.-ม.ีค.

63      -

สงมอบ

สิ่งของ

เดือน

เม.ย.-มิ.ย.

63

สามารถ

ดําเนินการได

ครบ100 % 

ตามเปาหมายที่

กําหนดไว

เลื่อนการ

ดําเนินการ

เนื่องจาก

สถานการณ

ระบาดของ

ไวรัสโควดิ-19
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

38 โครงการสงเสริม

การดําเนินงานเพ่ือ

ยุติความรุนแรงใน

ครอบครัว

(กองสวัสดิการ

สังคม)

30,000         28,265        1,735.00         P ดําเนินกา

รเม่ือ

วันที่  25

 พ.ย.62

ผูเขารับการ

อบรมมี

ความพึง

พอใจไมนอย

กวารอยละ 80

มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน

 130 คน และมี

ความพึงพอใจ

โดยรวมในการ

เขารวมโครงการ

 รอยละ 94

1.ผูเขารับการ

อบรมเกิดความ

ตระหนักถึงปญหา

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

2.ผูเขารับการ

อบรมไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของ

สถาบันครอบครัว

3.ผูแทนชุมชน/

กลุมสตรีและ

ผูสูงอายุไดรับ

ความรูความเขาใน

ในบทบาทหนาที่

ของสมาชิก

ครอบครัวและ

ปลูกฝงวิถีการ

ดําเนินชีวิตที่ดี
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

4.ผูแทนผูแทน

ชุมชน/กลุมสตรี

และผูสูงอายุมีสวน

รับผิดชอบตอสังคม

เพ่ือจะไดไมสราง

ปญหาใหกับตนเอง

 ครอบครัว สังคม

และมีสวนรวมใน

การปองกันและ

แกไขปญหา

39 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         P เดือน 

พ.ค.63

รอยละ 80 

ของผูเขา

อบรมสามารถ

นําความรูไปใช

ใน

ชีวิตประจําวัน

ได



62

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

40 โครงการสราง

ทักษะชีวติในวัยรุน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         -            50,000.00       P เดือน 

ม.ิย.63

รอยละ 80 

ของ 

ผูเขารวม 

การอบรม มี

ความรูใน 

การปองกัน 

ตนเองและ 

ความพึง 

พอใจใน การ

เขารวม 

โครงการ

41 โครงการอบรม

สัมมนา 

"ครอบครัวอบอุน

ตนทุนสังคมไทย"

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00     P ดําเนินกา

รเดือน

เม.ย.-

พ.ค.63

ผูเขารับการ

อบรมมี

ความพึง

พอใจไมนอย

กวารอยละ 80

ผูบริหารให

เลื่อนการ

ดําเนินการ

ไมมีกําหนด
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

42 โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับ

กองทุนแมของ

แผนดิน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

20,000         19,880        120.00           P ดําเนินการ

เมื่อวันที่ 

30 พ.ย.62

 ณ ที่ทํา

การชุมชน

บางรัก

ผูเขารับการ

อบรมมี

ความพึง

พอใจไมนอย

กวารอยละ 80

มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน

 100 คน และมี

ความพึงพอใจ

โดยรวมในการ

เขารวมโครงการ

 รอยละ 95

1.ประชาชน

ไดรับความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การดําเนินงาน

ของกองทุนแม

ของแผนดินใน

การปองกันและ

แกไขปญหายา

เสพติด

2.ผูนําชุมชน

สามารถเผยแพร

ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

กองทุนแมของ

แผนดินใหเขาถึง

ชุมชนไดอยาง

กวางขวาง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

43 โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียน

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

 "สายรุงเกมส"

(สํานักกการศกึษา)

300,000       -            300,000.00     P ม.ิย. - ก.ค.

 63

จัดการแขงขัน

กีฬาสีภายใน

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครตรัง 1

 ครั้ง

44 โครงการแขงขัน

กีฬาเยาวชนและ

ประชาชน

(สํานักกการศกึษา)

200,000       -            200,000.00     P ธ.ค. 62 - 

ม.ีค. 63

จัดการแขงขัน

กีฬาประเภทตาง ๆ

 อยางนอย 

1 ประเภท ตอป
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

45 โครงการแขงขัน

ฟุตบอลงาน

ประเพณีสงกรานต

(สํานักกการศกึษา)

200,000       -            200,000.00     P ม.ีค. - 

เม.ย. 63

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล 1 ครั้ง
ยกเลิก

โครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพร

ระบาดของ

เชื้อไวรัส

โคโรนา 

(โควดิ-19)

46 โครงการจัดการ

แขงขันเซปก

ตะกรอและตะกรอ

ลอดหวง

(สํานักกการศกึษา)

50,000         48,428        1,572.00         P พ.ย. - ธ.ค.

 62

จัดการแขงขัน

เซปกตะกรอ และ

ตะกรอลอดหวง 

จํานวน 1 ครั้ง

 - จัดการแขงขันเซปก

ตะกรอ และตะกรอ

ลอดหวง จํานวน 1 ครั้ง

 - มีทีมเขารวมแขงขัน

เซปกตะกรอ 8 ทีม 

และตะกรอลอดหวง 8

 ทีม

เยาวชนและประชาชน

ไดออกกําลังกายดวย

การเลนกีฬาและ

อนุรักษสืบสานกีฬา

เซปกตะกรอและ

ตะกรอลอดหวง

47 โครงการจัดการ

แขงขันฟุตซอล

เทศบาลนครตรัง

(สํานักกการศกึษา)

50,000         -            50,000.00       P เดือน ม.ีค.

 - เม.ย.63

จัดการแขงขัน

ฟุตซอล 1 ครั้ง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

48 โครงการจัดการ

แขงขันฟุตบอล 7 

คน มัชฌิมภูมิคัพ

ตานยาเสพติด

(สํานักกการศกึษา)

140,000       -            140,000.00     P เม.ย. - 

พ.ค. 63

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล 1 ครั้ง 

ตอป

49 โครงการจัดการ

แขงขันฟุตบอล

เทศบาลนครตรัง

(สํานักกการศกึษา)

200,000       194,088      5,912.00         P วันที่ 

16-29 

ธ.ค.63

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล จํานวน 1

 ครั้ง

จัดการแขงขันฟุตบอล

 จํานวน 1 ครัง

ประชาชนในจังหวัด

ตรังสมัครเขารวมการ

แขงขันฟุตบอล จํานวน

 16 ทีม

ประชาชนออกกําลัง

กายมากขึ้นมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรงและมี

ความรักความสามัคคี

ในหมูคณะตลอดจน

ประชาชนไดมีโอกาส

พัฒนาทักษะและ

มาตรฐานการเลนกีฬา

ฟุตบอลใหสูงขึ้น
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

50 โครงการฝกซอม

และเขารวมการ

แขงขันกีฬา

นักเรียนองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินแหง

ประเทศไทยระดับ

ภาคและ

ระดับประเทศ

(สํานักกการศกึษา)

3,500,000     3,368,078.83   131,921.17     P ครั้งท่ี 1 

ต.ค. 62 - 

ม.ค. 63

ครั้งท่ี 2 

ส.ค. - ก.ย.

 63

เด็กและเยาวชน

สังกัดเทศบาลได

พัฒนาและมี

พ้ืนฐานดานกีฬา

ไดกาว หนามากย่ิง

 ขึ้น มีผูเขา รวม

ไมนอยกวา 500 

คน

 - เด็กและเยาวชน

สังกัดเทศบาลได

พัฒนาและมีพื้นฐาน

ดานกีฬาไดกาวหนา

มากยิ่งข้ึน มีผูเขารวม

ไมนอยกวา 500 คน

 - นักเรียนที่เปน

ตัวแทนการแขงขัน

กีฬารอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศ เมือง

ระยองเกมส นักกีฬา

ไดรับรางวัลคิดเปน

รอยละ 15 ของ

ตัวแทนนักกีฬา

โครงการที่จัดขึ้น

สอดคลองกับนโยบาย

ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นและ

สงเสริมการเลนกีฬา

ของนักเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง คา

เฉลี่ยอยูในระดับมาก

ที่สุด

มีการโอนเพ่ิม 

500,000 บาท 

รวมเปนงบ 

3,500,000 บาท

51 โครงการฝกทักษะ

กีฬาวันหยุด

(สํานักกการศกึษา)

100,000       -            100,000.00     P พ.ค. - ส.ค.

 63

1 ครั้ง



68

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

52 โครงการสงทีมกีฬา

และกิจกรรม

นันทนาการเขา

รวมแขงขันกับ

หนวยงานอื่น

(สํานักกการศกึษา)

50,000         -            50,000.00       P เม.ย. - 

ม.ิย. 63

สงทีมกีฬาและ

กิจกรรม

นันทนาการเขา

รวมการแขงขัน

กับหนวยงานอื่น 

เชน สงทีมกีฬาเขา

รวมการแขงขัน

กีฬาสันนิบาต

จังหวัดตรัง,สงการ

แขงขันกีฬาฟุตบอล

อบจ.คพั ฯลฯ 

อยางนอย 1 ครั้ง

ตอป

53 โครงการศิลปสราง

สุข

(สํานักกการศกึษา)

50,000         -            50,000.00       P ม.ีค. - พ.ค.

 63

เด็กและเยาวชน

ในสถานศกึษา

สังกัดเทศบาลนคร

ตรังที่เขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

เลื่อนการจัด

โครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

54 โครงการสราง

หลักประกันดาน

รายไดแกผูสูงอายุ 

(เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ

(กองสวัสดิการ

สังคม)

64,656,000   30,227,200  34,428,800.00 P เดือน ต.ค.

62-ก.ย.63

จํานวนครั้งท่ี

เทศบาล

สามารถจายเงิน

เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ไดครบถวน

ถูกตองตาม

ประกาศ

เทศบาล  เรื่อง

 บัญชีรายชื่อผู

มีสิทธิฯ 

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563

ภายในวันที่ 10

 ของทุกเดือน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

55 โครงการสนับสนุน

การเสริมสราง

สวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ (เบี้ย

ความพิการ)

(กองสวัสดิการ

สังคม)

12,480,000   5,534,400    6,945,600.00   P เดือน ต.ค.

62-ก.ย.63

จํานวนครั้งท่ี

เทศบาลจายเงิน

เบี้ยความพิการ

ไดครบถวน

ถูกตองตาม

ประกาศ เรื่อง 

บัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิฯ ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2563

ภายในวันที่ 10

 ของทุกเดือน

56 โครงการ

สงเคราะหผูปวย

โรคเอดส

(กองสวัสดิการ

สังคม)

300,000       145,000      155,000.00     P เดือน ต.ค.

62-ก.ย.63

รอยละ 90 

ผูปวยเอดสที่มี

สิทธิรับเงิน

สงเคราะห

มีความ

พึงพอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

57 โครงการจัดทําปาย

และติดตั้งเหล็กดัด

บริเวณรอบอาคาร

ศูนยบริการสุขภาพ

และพัฒนา

คุณภาพชีวติ

ผูสูงอายุและคน

พิการ

(เงินสะสม)

(กองสาธารณสุขฯ)

65,500         -            65,500.00       P กําหนด

รูปแบบ

รวมยุทธศาสตรที่ 2 87,051,500   40,178,075 46,873,425.17       12 28 17
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

1 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. ซอย

แยกถนนรักษ

จันทน หนา

บานเลขที่ 45/14

(สํานักการชาง)

191,000       -            191,000.00     P เดือน 

ธ.ค.62-

ม.ิย.63

1 สาย กําหนด

รูปแบบ

2 โครงการกอสราง

ถนนและราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ซอยแยกถนน

เพลินพิทักษ

ขางบานเลขที่ 

16/35

(สํานักการชาง)

906,000       -            906,000.00     P เดือน 

ธ.ค.62-

ม.ิย.63

1 สาย กําหนด

รูปแบบ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

3 โครงการกอสราง

ถนนและราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ถนนหวยยอด ซอย

 22

หนาบานเลขที่ 

384/7

(สํานักการชาง)

3,143,000     -            3,143,000.00   P เดือน 

ธ.ค.62-

ก.ค.63

1 สาย กําหนด

รูปแบบ

4 โครงการกอสราง

ถนนและราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ถนนหวยยอด 

ซอยขางบานเลขที่ 

450/16 ไปทางทิศ

ตะวันออก

(สํานักการชาง)

399,000       -            399,000.00     P เดือน 

ธ.ค.62-

ม.ิย.63

1 สาย กําหนด

รูปแบบ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

5 โครงการกอสราง

รางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ถนนกันตัง

ซอย 10

(สํานักการชาง)

4,965,000     -            4,965,000.00   P เดือน 

ธ.ค.62-

ส.ค.63

1 สาย กําหนด

รูปแบบ

6 โครงการกอสราง

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

เทศบาลนครตรัง

(เงินสะสม)

(กองสาธารณสุขฯ)

40,000,000   -            40,000,000.00 P กําหนด

รูปแบบ

รวมยุทธศาสตรที่ 3 49,604,000   -            49,604,000.00       - 6.00     -      

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น

1 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000         -            30,000.00       P วันที่ 24 

เม.ย.63

รอยละ 80 

ของผูเขารวม

กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการจัดงานวัน

รัฐพิธีและวันสําคัญ

อื่นๆ

(สํานักปลัดเทศบาล)

650,000       272,368.00     P

 -พิธีบําเพ็ญกุศล

และกิจกรรมนอม

รําลึก ร.9ฯ

134,908.00  วันที่ 13 

ต.ค. 62

ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง 

และประชาชนใน

จังหวัดตรัง

ทุกภาคสวนได

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และนอม

รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ ที่ทรงมีตอ

ปวงชนชาวไทย

2
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

-พิธีถวายราช

สักการะพระราชา

นุสาวรียฯ

77,070.00    วันที่ 21 

ต.ค. 62

หนวยงานราชการ

จังหวัดตรัง 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง 

ลูกจางประจํา 

เทศบาลนครตรัง 

จํานวน 255 คน

1.มีการรวมพลังมวลชน 

เพ่ือถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย

สมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชินีนาถ  2.

ประชาชนทุกหมูเหลา 

และขาราชการ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางและประชาชน

ทั่วไปทุกหมูเหลา ได

ตระหนักถึงพระมหา

กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราช

ชนนีมีตอพสกนิกรชาว

ไทย
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

-พิธีบําเพ็ญกุศล

และกิจกรรมนอม

รําลึก ร.5ฯ

64,000.00    วันที่ 23 

ต.ค. 62

ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง 

และประชาชนใน

จังหวัดตรัง

ทุกภาคสวนได

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และนอม

รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ท่ีทรงมี

ตอปวงชนชาวไทย

 -กิจกรรมจัดพิธี

รับพระราชทาน

พระบรมฉายา

ลักษณ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระนางเจา

ฯ พระบรมราชินี

5,146.00     วันที่ 25 

ธ.ค.62

ผูบริหารเทศบาล

นครตรัง สมาชิก

สภาเทศบาลนคร

ตรัง หัวหนาสวน

การงานและผูนํา

ชุมชนในเขต

เทศบาล

ประชาชนในสังกัด

เทศบาลนครตรังได

นอมสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคณุอัน

หาที่สุดมิได
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

-กิจกรรมเนื่องใน

วันคลายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ร.9

96,508.00    วันที่ 5 

ธ.ค. 62

ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง 

และประชาชนใน

จังหวัดตรัง

ทุกภาคสวนได

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และนอม

รําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตรท่ี

ทรงมีตอปวงชนชาว

ไทย

-กิจกรรมเนื่องใน

โอกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา

ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 

ม.ิย. 63
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

-กิจกรมเนื่องในวัน

เฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 

ก.ค. 63

-กิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ฯ

วันที่ 12 

ส.ค. 63

3 โครงการเชิดชู

บุคคลที่ควรบูชา

(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000       -            100,000.00     P วันที่ 10 

เม.ย. 63

รอยละ 80 

ของผูเขารวม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

4 โครงการบริการฟรี

อินเตอรเน็ตไรสาย

เพื่อบริการขอมูล

สงเสริมการศึกษา

และสนับสนุนการ

ทองเที่ยว (Trang 

City Free Wi-Fi)

(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000         -            20,000.00       P เดือน ต.ค.

 - ธ.ค.62
รอยละ 90 

สามารถใช

บริการได

ตามปกติ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

5 โครงการจัด

กิจกรรมทําบุญตัก

บาตรเนื่องในวัน

ข้ึนปใหม

(สํานักการศึกษา)

30,000         29,270.00    730.00           P วันที่ 1 

ม.ค.63

เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

เด็กและเยาวชน 

ประชาชน เขรวมรอย

ละ 66 ของเปาหมาย

ประชาชนทุกกลมอายุ

เขารวมกิจกรรมและได

อนุรักษการทําบุญตัก

บาตรอันเปนประเพณีที่

ดีงามในวันขึ้นปใหม

6 โครงการจัด

กิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลวัน

เขาพรรษา

(สํานักการศึกษา)

35,000         -            35,000.00       P ม.ิย. - 

ก.ค.63

เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

7 โครงการจัด

กิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลวันมาฆบูชา

(สํานักการศึกษา)

20,000         14,092.00    5,908.00         P ม.ค. - ก.พ.

 63

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม 

ไมนอยกวารอยละ

60 ของเปาหมาย

เด็กและเยาวชน 

ประชาชน เขารวม

รอยละ 50 ของ

เปาหมาย

ประชาชนทุกกลุมอายุ

เขารวมกิจกรรมมีความ

เขาใจและปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนาได

ถูกตอง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

8 โครงการจัด

กิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลวันวิสาขบู

ชา

(สํานักการศึกษา)

20,000         -            20,000.00       P เม.ย. - 

พ.ค. 63

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

9 โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

ทางพระพุทธศาสนา

(สํานักการศึกษา)

50,000         -            50,000.00       P ม.ีค. - พ.ค.

 63

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

10 โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

ทางศาสนาอิสลาม

(สํานักการศึกษา)

50,000         -            50,000.00       P  เม.ย. 63 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

11 โครงการจัดงาน

ประเพณีชักพระวัด

ควนขัน

(สํานักการศึกษา)

200,000       -            200,000.00     P ม.ีค. - 

เม.ย. 63

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

12 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

(สํานักการศึกษา)

200,000       194,010.00  5,990.00         P วันที่ 11 

พ.ย.62

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

1.มีเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปเขา

รวมกิจกรรม จํานวน 

5,000 คน มีความพึง

พอใจในการเขารวม

ประชุมไมนอยกวารอย

ละ 80

2.มีเด็ก เยาวชน เขา

รวมการประกวด ดังนี้

2.1 การประกวด

ประดิษฐกระทงใบตอง

 จํานวน 12 ทีม

2.2 การประกวดหนู

นอยนพมาศ จํานวน 

12 คน

ผูเขารวมงานประเพณี

ลอยกระทง มีความรู 

ความเขาใจเรื่อง

ประเพณีลอยกระทงได

ถูกตอง รอยละ 80
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

13 โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต

(สํานักการศึกษา)

200,000       -            200,000.00     P  เม.ย. 63 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ

ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

โครงการสงเสริม

พัฒนาการทองเที่ยว

(สํานักปลัดเทศบาล)

1,100,000     -            660,799.00     P อยางนอย 2 

กิจกรรม และ 1 

ชิ้นงาน

โครงการจัดงาน

เทศกาลสงทายป

เกา-ตอนรับปใหม

256,406.00  วันที่ 31 

ธ.ค. 62

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวเขา

รวมกิจกรรมเปน

จํานวน ประมาณ 

5,000 คน

จากแบบสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม

งานเทศกาลสงทายป

เกา ตอนรับปใหม 

ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจใน

ภาพรวมของ

กิจกรรมตาง ๆ อยู

ในระดับมาก

14
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการจัดงาน

เทศกาลตรุษจีน
182,795.00  วันที่ 

24-25 

ม.ค.63

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวเขา

รวมกิจกรรม ทั้ง 2

 วัน เปนจํานวน 

ประมาณ 2,000 คน

จากแบบสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

จัดงานเทศกาล

ตรุษจีน ประจําป 

2563 มีผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึง

พอใจในภาพรวม

ของกิจกรรมตาง ๆ 

อยูในระดับมาก

โครงการจัดอบรม

ผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว

เดือน 

เม.ย.-

ก.ค.63

โครงการจัดงาน

เทศกาลประเพณี

ถือศีลกินผักหรือ

ประเพณีกินเจ

เดือน 

ต.ค.63
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเพ่ือ

การทองเที่ยว

เดือน 

ส.ค. 63

รวมยุทธศาสตรที่ 4 2,705,000    1,054,205   1,650,795.00  3    2         9         

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน

1 โครงการรักษน้ํา

ตามแนว

พระราชดําริ

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       -            100,000.00     P ม.ีค.2563-

เม.ย2563 รอยละ 80 

ของผูเขา

อบรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน

-มีการเฝา

ระวังและ

ตรวจวัด

คุณภาพน้ํา 1

 ครั้ง/ป
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

2 โครงการเสริมสราง

การมีสวนรวมการ

จัดการขยะ

เทศบาลนครตรัง

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

200,000       -            200,000.00     P พ.ย. 2562

 – ก.ย. 

2563

รอยละ 80 

ของผูเขา

อบรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน

- รอยละ 90 

ผูเขาอบรมมี

ความพึง

พอใจใน

ระดับมากถึง

มากที่สุด
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

3 โครงการเสริมสราง

เครือขายเยาวชน

รักษสิ่งแวดลอม

(กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000       -            100,000.00     P ก.พ.2563-

เม.ย2563
รอยละ 90 

แกนนํา

นักเรียน

โรงเรียน

เครือขายที่

ผานการ

อบรมมี

ความรูเพ่ิมข้ึน

-รอยละ90

ของผูเขารวม

โครงการมี

ความพึง

พอใจใน

ระดับมาก
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

4 โครงการพัฒนาลํา

คลองและหนองน้ํา

ภายในเขต

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการชาง)

100,000       -            100,000.00     P

5 โครงการจัดการ

ขยะมูลฝอยและฝง

กลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล

(สํานักการชาง)

10,000,000   -            10,000,000.00 P

รวมยุทธศาสตรที่ 5 10,500,000   -            10,500,000.00   - 5.00     -      

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1 โครงการจิตอาสา

(สํานักปลัดเทศบาล)
200,000       -            200,000.00     P เดือน 

ธ.ค.62-

ส.ค.63

การดําเนิน

กิจกรรม ปละ

ไมต่ํากวา 6 ครั้ง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการอบรม

สัมมนาเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

(สํานักปลัดเทศบาล)

600,000       267,887.73     P รอยละ 70 

ของบุคลากร 

เทศบาลนคร

ตรังไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

2
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

หลักสูตรการ

เสริมสรางทักษะ

การเขียนหนังสือ

ราชการและการ

พิมพหนังสือราชการ

153,737.73  วันที่ 28

 - 29 

พ.ย.62

ผูเขารวมอบรม 

จํานวน 149 คน

ไดรับความรู

เก่ียวกับรูปแบบ

และชนิดของ

หนังสือราชการ 

ฝกปฏิบัติการราง

 การเขียน

หนังสือราชการ 

การรางและ

ตรวจแกไข

หนังสือราชการ 

แนวทางการ

พิมพหนังสือ

ราชการ

ภาษาไทยดวย

โปรแกรมการ

พิมพในเครื่อง

คอมพิวเตอร 

ฝกปฏบัติการ

จัดรูปแบบการ

พิมพหนังสือ

ราชการ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

หลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

178,374.54  วันที่ 1-2

 ก.พ..63

พนักงาน

เทศบาลเขารวม

การอบรม

จํานวน 148 คน

ไดรับความรู

เก่ียวกับแนวทาง

และวิธีการ

วิเคราะหการ

ประเมินคางาน

และปริมาณงาน

และความรู

เก่ียวกับเสนทาง

การกาวหนา 

หลักเกณฑและ

แนวทางการ

เลื่อนระดับของ

พนักงานเทศบาล
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

หลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อกาว

สู Digital 

Government

เดือน 

ก.พ.63

หลักสูตรการ

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมในการ

ปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ในองคกร

เดือน 

พ.ค.63

ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง งด

กิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาของ

หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 

17 มีนาคม 2563
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

3 โครงการ

ประชาสัมพันธสูยุค

ไทยแลนด 4.0

(กองวิชาการและ

แผนงาน)

100,000       -            100,000.00     P 1.กิจกรรม

สัมมนา

เผยแพรผล

การ

ดําเนินงาน 

เดือน ม.ค. 

เม.ย. และ 

ส.ค.63

2.จัดอบรม

เชิง

ปฏิบัติการ

และทัศน

ศึกษาดูงาน 

เดือน ก.พ.63

รอยละ 80 

ของผูเขารวม

โครงการมี

ความพึงพอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

4 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

(กองวิชาการและ

แผนงาน)

100,000       11,489.00    88,511.00       P จัด

ประชุม

ประชาคม

 วันที่ 8 

ต.ค.62

รอยละ 60 

ของ

กลุมเปาหมาย

ตามสัดสวน

สําหรับการ

ประชุม

ประชาคม

ทองถ่ินเขา

รวมโครงการ

5 โครงการรวมพลัง

สรางนครตรังสีขาว

(กองวิชาการและ

แผนงาน)

50,000         -            50,000.00       P เดือน 

พ.ค.63

รอยละ 80 

ของผูเขารับ

การอบรม

ผานการ

ประเมิน

ความรู
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

6 โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ

เทศบาลนครตรัง

(กองวิชาการและ

แผนงาน)

950,000       206,000.00  744,000.00     P เดือน 

ต.ค.62 -

 ก.ย.63

รอยละ 80 

ของผูไดรับ

เอกสารมี

ความพึงพอใจ

7 โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุเทศบาล

นครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

200,000       -            200,000.00     P  -คัดเลือก

คณะ

กรรมการฯ

เดือนม.ีค.-

ก.ค.63       

 -จัด

กิจกรรม

อบรมให

ความรูเดือน

มี.ค.-ก.ค.63 

       -

ดําเนินงาน

โรงเรียน

ผูสูงอายุ

เดือนม.ีค.-

ก.ค.63

รอยละ 90 

ผูปวยเอดสที่มี

สิทธิรับเงิน

สงเคราะหมี

ความพึงพอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

8 โครงการ To be 

number one 

(ศนูยเพ่ือนใจวัยรุน

ในชุมชน)

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         44,112.00    5,888.00          ดําเนินการ

วันที่ 18 

ม.ค.63 ณ

 หอง

ประชุม

อาคาร

อเนกประส

งค ชั้น 1 

เทศบาล

นครตรัง

เทศบาลนคร

ตรัง  มีการ

จัดตั้งศูนย

เพ่ือนใจวัยรุน

ในชุมชน

(ชมรม TO Be

 Number 

One) ของ

เทศบาลนคร

ตรัง และ

มีผูเขารวม

โครงการฯ  

จํานวน  100 

คน

มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน 

102 คน และมี

ความพึงพอใจ

โดยรวมในการเขา

รวมโครงการ 

รอยละ 93.80

1.ประชาชนไดรับ

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ

โครงการ To Be 

Number One 

ของทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี

2.ผูนําชุมชน

สามารถเผยแพร

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการ

ดําเนินงาน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

ของโครงการ To 

Be Number One

 ของทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี ใหเขาสู

ชุมชนไดอยาง

กวางขวาง

3.ทําใหประชาชน

สามารถเปน

แกนกลางในการ

รณรงคแกไข

ปญหายาเสพติดให

โทษ มีสวนรวมใน

การสรางความ

เขมแข็งในชุมชน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

9 โครงการคัดเลือก

และเลือกตั้ง

คณะกรรมการ

กลุมพัฒนาสตรี

และคณะกรรมการ

บริหารชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00      เดือน 

พ.ย.62-

ก.ค.63

รอยละ 100 

ของจํานวน

กลุมพัฒนา

สตรีและ

จํานวนชุมชน

ในเขต

เทศบาลนคร

ตรัง
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

10 โครงการจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐานใน

การจัดทํา

แผนพัฒนา

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

10,000         -            10,000.00        เดือน 

พ.ย.62-

ม.ีค.63

สามารถ

จัดเก็บขอมูล

เพิ่มข้ึนรอย

ละ10 ของ

ขอมูลปที่

ผานมา
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

11 โครงการจัดประชุม

เพื่อรับทราบ

นโยบายและ

กิจกรรมของ

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

10,000         4,745.00     5,255.00          ดําเนินการ

ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 

28 พ.ย.62

 ณ  

อาคาร

อเนกประส

งค ชั้น 3 

เทศบาล

นครตรัง

มีผูเขารวม

ประชุมไม

นอยกวารอย

ละ 80ของ

กลุมเปาหมาย

ที่ตั้งไว

ครั้งที่ 1 มี

ผูเขารวม

โครงการฯ 

จํานวน 130 คน

1.ประชาชนได

รับทราบนโยบาย

ของรัฐบาลและ

นโยบายของ

เทศบาลนครตรัง

2.ประชาชนได

รับทราบและรวม

กิจกรรมตาง ๆ 

ของเทศบาลนคร

ตรัง

3.ทําใหเกิดความ

ชัดเจนและ

ประสบ

ความสําเร็จใน

การดําเนินการ

ยังมีการ

ดําเนินการ

ในครั้งที่ 2
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

12 โครงการจิตอาสา

เราทําความดีดวย

หัวใจเฉลิมพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

(กองสวัสดิการ

สังคม)

100,000       -            100,000.00       -จัดอบรม

เครือขาย

แกนนําจิต

อาสาฯเดือน

พ.ค.-ก.ค.63

 - จัด

กิจกรรม

พัฒนาฯ 

เดือนพ.ค.-

ก.ค.63

 -กิจกรรมอบรม

เครือขายแกน

นําจิตอาสา  

เราทําความดี

ดวยหัวใจ  

จํานวน 1  ครั้ง

 กลุมเปาหมาย

 ผูแทนองคกร

ชุมชนและ

ผูเกี่ยวของใน

เขตเทศบาล

นครตรัง 

จํานวน  100 

คน แขกผูมี

เกียรติจํานวน 

10 คน
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

 -กิจกรรม

พัฒนาพื้นที่

บริเวณในเขต

เทศบาลนครตรัง

 จํานวน 1 คร้ัง 

กลุมเปาหมาย  

ผูแทนองคกร

ชุมชนและ

ผูเกี่ยวของ  

จํานวน 100 คน 

 และแขกผู

เกียรติ  จํานวน 

 10 คน

-รอยละโดย

ภาพรวมของง

ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจในการ

เขารวม
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

โครงการฯ คดิ

เปนรอยละ  80

-รอยละโดย

ภาพรวมของ

ผูเขารวม

โครงการไดรับ

ประโยชนจาก

การจัดโครงการ

 คิดเปนรอยละ

 80
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

13 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

ดําเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         46,899.00    3,101.00          ดําเนินกา

รวันที่ 29

 ม.ค.63

 ณ หอง

ประชุม

อาคาร

อเนกประ

สงค ชั้น 

3 

เทศบาล

นครตรัง

รอยละ 80 

ของผูเขารวม

อบรม/

ประชุม/

สัมมนา/มี

ความพึงพอใจ

มีผูเขารวม

โครงการฯ 

จํานวน 164 คน

และมีความพึง

พอใจโดยรวมใน

การเขารวม

โครงการ ระดับ

มากข้ึนไป รอย

ละ 96 และ

ประโยชนที่

ไดรับจาก

โครงการระดับ

มากข้ึนไป รอย

ละ 96

1.สตรีมีความรูความเขาใน

ในการดําเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี

2.สตรีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี

เทศบาลและขับเคลื่อน

กองทุนฯ

3.สตรีไดชวย

ประชาสัมพันธเพิ่มสมาชิก

กองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ

สรางงาน สรางรายได 

สนับสนุนการจัดทํา

กิจกรรมสรางภาวะผูนํา
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

14 โครงการแผน

แมบทชุมชน

พึ่งตนเอง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

20,000         16,086.00    3,914.00          ดําเนินการ

วันที่  24 

ธ.ค.62 ณ

 หอง

ประชุม

อาคาร

อเนกประส

งค ชั้น 3 

เทศบาล

นครตรัง

รอยละ 100

ของจํานวน

ชุมชนทั้งหมด

เขารวม

จัดทําแผน

แมบทชุมชน

พึ่งตนเอง

มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน

 366 คน (จาก 

66 ชุมชน) และ

มีความพึงพอใจ

โดยรวมในการ

เขารวมโครงการ

 รอยละ 88

ทําใหขอมูลจาก

ชุมชนที่รวมกันคดิ

จัดทําแผนฯ ท่ีเกิน

ศักยภาพของชุมชน

 สามารถบรรจุเขา

แผนพัฒนา 5 ปของ

เทศบาลนครตรัง 

(2561-2565) และ

สามารถนําไปใชให

สอดคลองกับ

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

15 โครงการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนดวย

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

(กองสวัสดิการ

สังคม)

50,000         48,302.00    1,698.00          ดําเนินการ

วันที่ 

17-18 

ธ.ค.62

 -ผูเขารวม

โครงการจาก

ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

ตรังและ

ผูเก่ียวของ

จํานวน 100 

คน

-ผูเขารวม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โดยรวมคดิ

เปนรอยละ 80

มีผูเขารวม

โครงการ จํานวน 

52 คน มีความ

พึงพอใจโดยรวม

คิดเปนรอยละ 88

 และผูเขารวม

โครงการไดรับ

ประโยชนจาก

โครงการ คิดเปน

รอยละ 85.28

1.ประชาชนที่เขา

รวมโครงการมี

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการ

ผสมผสาน

ทรัพยากร ภูมิ

ปญญาและทุน

ศักยภาพของ

ชุมชนและทองถ่ิน

เขากับวิทยาการ

และเทคโนโลยี

2.ชุมชนสามารถนํา

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตาง ๆ 

มาใชในการ

เสริมสรางองคกร

ใหแขมแข็ง จัดการ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

 -ผูเขารวม

จากโครงการ

ทุกชุมชนใน

เขตเทศบาล

นครตรัง

ไดรับ

ประโยชน

จากโครงการ

 คิดเปนรอย

ละ  80

และจัดการตนเอง

ไดอยาง

สอดคลองกับ

พัฒนาการของ

ชุมชน สังคม

3.ประชาชนมี

สวนรวมในการ

เสริมสรางความ

เขมแข็งในชุมชน

ดวยการใช

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตาง ๆ



108

แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

16 โครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

กลุมสตรีชุมชน

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการ

สังคม)

200,000       -            200,000.00      เดือน 

ม.ิย.63

รอยละ 80

ของ

ผูเขา

รับการ

อบรม/

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการให

ความรูและ

ทัศนศึกษาดู

งานมีความ

พึงพอใจ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

17 โครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

ผูนําองคกรชุมชน

คณะกรรมการ

บริหารชุมชนและ

กลุมตางๆ

(กองสวัสดิการ

สังคม)

200,000        เดือน 

ม.ิย.63

รอยละ 80 

ของผูเขารวม

โครงการ

อบรมมี

ความรูความ

เขาใจบทบาท

หนาที่ของ

ตนเองและมี

ความพึง

พอใจในการ

เขารวม

โครงการ
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

18 โครงการเงิน

อุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวน

รวมและเพ่ือความ

เขมแข็งของกลุม

สตรี

(กองสวัสดิการ

สังคม)

601,400       508,500.00  92,900.00        เดือน 

พ.ย.62-

ม.ิย.63

 รอยละ 100

ของจํานวน

ชุมชนที่ไดรับ

งบประมาณ

สามารถสง

หลักฐานการ

เบิกจายได

ถูกตองตาม

ระเบียบ

บางชุมชน

เลื่อนการ

ดําเนิน

โครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

ระบาดของ

ไวรัสโควิด-

19
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

19 โครงการเงิน

อุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวน

รวมและเพ่ือความ

เขมแข็งชุมชน

(กองสวัสดิการ

สังคม)

665,000       564,900.00  100,100.00      เดือน 

พ.ย.62-

ม.ิย.63

รอยละ 100 

ของจํานวน

ชุมชนที่ไดรับ

งบประมาณ

สามารถสง

หลักฐานการ

เบิกจาย

ไดถูกตอง

ตามระเบียบ

บางชุมชน

เลื่อนการ

ดําเนิน

โครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

ระบาดของ

ไวรัสโควิด-

19

20 โครงการกอสราง

อาคารที่ทําการ

ชุมชนตนสมอถนน

วัดคลองน้ําเจ็ด

(กองสวัสดิการ

สังคม)

1,396,500     -            1,396,500.00    กําหนด

รูปแบบ

รวมยุทธศาสตรที่ 6 5,652,900    1,783,145   3,869,754.73     5 8 7
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แลว

เสร็จ

หมายเหตุอยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/

หนวยงาน

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI)

 ตาม

แผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ

/ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนินการ
 เบิกจาย

รวม  154 โครงการ 378,099,960 75,591,811 302,508,149.30 27   84         43         

งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ เสร็จ อยูระหวางฯ ไมไดดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 222,586,560  32,576,386  190,010,174    7    35       10        52       

ยุทธศาสตรที่ 2 87,051,500   40,178,075  46,873,425     12  28       17        57       

ยุทธศาสตรที่ 3 49,604,000   -            49,604,000     - 6         -       6         

ยุทธศาสตรที่ 4 2,705,000     1,054,205    1,650,795       3    2         9         14       

ยุทธศาสตรที่ 5 10,500,000   -            10,500,000     - 5         -       5         

ยุทธศาสตรที่ 6 5,652,900     1,783,145    3,869,755       5    8         7         20       

รวม 378,099,960 75,591,811 302,508,149.30  27  84       43       154     

รอยละ 19.99 17.53 54.55 27.92


