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บทนํา 
 

 การติดตามและประเมินผล  เปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว  อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวากําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
ประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบ เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับประโยชน  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปน
ปรนัย เช่ือถือได เพ่ือติดตามความคืบหนาในการดําเนินโครงการเพ่ือใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาได
ทันตอเหตุการณ 
 ดังนั้น  เทศบาลนครตรังจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  เพ่ือใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหา  และเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนา
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอกในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขึ้น  และรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 
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การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554 
********************************** 

 

      ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ินตองรายงานผลการดํา เนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัด ทํางบประมาณ  
การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป   เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ 
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30(5) เทศบาลนครตรัง  จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2554  
มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลนครตรัง ดังนี้  

 ก.  วิสัยทัศน  (Vision) 
       "สังคมดี  มีคุณภาพ  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูเมืองแหงการเรียนรู" 

ข.  พันธกิจ  (Mission) 
      1.  สรางความสมดุลของการพัฒนาระหวางคน สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 2.  สงเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนสังคมใหมีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
เพ่ือมุงไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
 5.  สงเสริมการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 
ค.  คานิยม 
 “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 
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ง.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  (Strategies)   เทศบาลนครตรังไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว  8  ยุทธศาสตร ดังนี ้
  1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
           1.1 พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 
           1.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
           1.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 
  1.4 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
  1.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
   2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 
   2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชน และสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค 
  3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
   3.1 สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 
  3.3 เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
  4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
  4.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

4.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
     5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   5.1 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 
   5.2 รักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
   6.1 อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   6.2 สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
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7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 
   7.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
   7.2 ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
  7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
  7.5 พัฒนาความเปนเลิศการเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.1 สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

8.2 เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แกประชาชน 
   8.4 สนับสนุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 



จ.  การวางแผนงบประมาณ

ดังน้ี

               เทศบาลนครตรัง  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)   เมื่อวันที่   17   พฤษภาคม  2553
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               เทศบาลนครตรัง    ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.2554-2559)    และแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554-2556)     ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่    กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2554-2556)   เพิ่มเติมฉบับที่ 1-6    เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2553 ,  22 พฤศจิกายน 2553
31 มกราคม 2554,18 พฤษภาคม 2554,27 มิถุนายน 2554 และ 13 กันยายน 2554 ตามลําดับ  และแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2554-2556) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-2   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553   และ 22 พฤศจิกายน 2553   ตามลําดับ
ทั้งน้ีไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) และแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

70 1,041,007,800    54 22,119,000      52 21,284,000      

2. การอนามัยและการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ

19 40,248,000         14 8,986,000        14 8,986,000        

3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม
การทองเที่ยว

27 253,815,000       18 444,035,000    12 50,810,000      

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสราง
พ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน

74 743,477,500       12 133,653,500    13 239,606,000    

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 1,840,000           10 1,710,000        10 1,710,000        
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

17 14,650,000         16 14,350,000      16 14,350,000      

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 89 136,051,000       44 74,002,000      20 257,472,000    
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 27 13,360,900         25 13,110,900      25 13,110,900      

รวม 336 2,244,450,200    193 711,966,400    162 607,328,900    

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556



ฉ.  การจัดทํางบประมาณ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554    จํานวน    23   โครงการ    งบประมาณ    200,709,300    บาท    รวมโครงการ

ไดดังน้ี

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 52 67,081,302.00                        
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 17 35,878,300.00                        
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

11 133,076,400.00                      

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดมาตรฐาน

22 29,377,900.00                        

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 2,040,000.00                          
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

16 8,556,500.00                          

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 33 36,029,300.00                        
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 19 11,987,000.00                        

รวม 183 324,026,702.00                      

          ผูบริหารเทศบาลนครตรัง    ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ    เมื่อวันที่  13  กันยายน  2553  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ   จํานวน  160 โครงการ    งบประมาณ  123,317,402 บาท  และมี
โครงการต้ังจายรายการใหมเพิ่มเติม จายจากเงินสะสม และจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

5

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 183 โครงการ งบประมาณ 324,026,702 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร
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แผนภูมิ   เปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  และเทศบัญญัติงบประมาณ   
ป พ.ศ. 2554  ของเทศบาลนครตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ   เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป  และเทศบัญญัติงบประมาณ 
ป พ.ศ. 2554  ของเทศบาลนครตรัง 



ช.  การใชจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2554  และจายจาก

มีการเบิกจายงบประมาณ  จํานวน   126   โครงการ    จํานวนเงิน  51,560,232.34  บาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตรไดดังน้ี

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ

52 47 26,830,512.11        46 13,300,512.11       

2. การอนามัยและ
การสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

17 14 12,922,901.37        14 12,922,901.37       

3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยว

11 5 1,306,868.90          5 1,306,868.90         

4. การพัฒนากายภาพเมือง
และโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดมาตรฐาน

22 18 24,765,789.65        8 3,561,789.65         

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 12 1,448,523.70          12 1,448,523.70         
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

16 14 7,802,600.92          13 7,504,600.92         

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 33 22 21,898,506.00        18 7,613,249.00         
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 19 10 3,901,786.69          10 3,901,786.69         

รวม 183 142 100,877,489.34      126 51,560,232.34       

7

ยุทธศาสตร
การกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา การเบิกจาย

               เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เงินสะสม โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา จํานวน 142 โครงการ จํานวนเงิน  100,877,489.34  บาท  

จํานวน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ

รายการโครงการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

1. การพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพ้ืนฐาน
 การจราจรที่ไดมาตรฐาน
(ยุทธศาสตร 4)

2 2        60,323,400.00 1 28,400,000.00      

2. ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร 6)

4 4          1,637,000.00 3 638,000.00           

รวม 6 6 61,960,400.00      4 29,038,000.00      

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

1. การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

1 1             791,000.00 1             791,000.00

2. การพัฒนากายภาพเมือง โครงสราง
พ้ืนฐานการจราจรที่ไดมาตรฐาน
(ยุทธศาสตร 4)

13 12        77,307,900.00 9        59,847,900.00

3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(ยุทธศาสตร 5)

2 1               99,500.00 1               99,500.00

4. ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร 6)

14 13          4,241,000.00 12          2,811,500.00

รวม 30 27        82,439,400.00 23        63,549,900.00

8

ยุทธศาสตร

กอหนี้ผูกพัน/ลงนาม การเบิกจาย

กอหนี้ผูกพัน/ลงนาม การเบิกจาย

รายการโครงการงบคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร

รายการโครงการงบคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  2 



ซ.  ผลการดําเนินงาน
     1.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ป 2554

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคน 70 20.83 47 13.99 5 1.49 46     13.69  2       0.60    4       1.19  52     15.48 
และสังคมที่มีคุณภาพ
2. การอนามัยและ 19 5.65 15 4.46 2 0.60 15     4.46    1       0.30    1       0.30  17     5.06   
การสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนาส่ิงแวดลอม 27 8.04 9 2.68 2 0.60 7       2.08    3       0.89    1       0.30  11     3.27   
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวนโครงการ

ท่ียกเลิก
โครงการ โครงการ

เพิ่มเติม

9

ยุทธศาสตร
โครงการ

จํานวน
โครงการตาม ตาม

ระหวางแผนพัฒนา เทศบัญญัติ

ผลการดําเนินงาน

ท่ีเสร็จ
ดําเนินการงบประมาณ

รวม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว
4. การพัฒนากายภาพเมือง 74 22.02 20 5.95 2 0.60 8       2.38    14     4.17    -    -    22     6.55   
และโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่ไดมาตรฐาน
5. การมีสวนรวมของ 13 3.87 13 3.87 - - 12     3.57    1       0.30    -    -    13     3.87   
ทุกภาคสวน
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 17 5.06 15 4.46 1 0.30 13     3.87    1       0.30    2       0.60  16     4.76   
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน
7. การพัฒนาศักยภาพ 89 26.49 22 6.55 11 3.27 16     4.76    16     4.76    1       0.30  33     9.82   
ขององคกร
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 27 8.04 19 5.65 - - 11     3.27    -    -     8       2.38  19     5.65   

รวม 336 100 160 47.62 23 6.85 128   38.10  38     11.31  17     5.06  183   54.46 
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แผนภูมิ  แสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2554 

  



1.  ยุทธศาสตร  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง 200,000           153,440            สน.การศึกษา
2 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
200,000           -                   


สน.การศึกษา

3 โครงการส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 20,000             19,978              สน.การศึกษา 11

4 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

450,000           410,091           


สน.การศึกษา

5 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

1,050,000        1,034,214.60     


สน.การศึกษา

6 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาทองถิ่น

30,000             -                   


สน.การศึกษา

7 โครงการอบรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

307,600           305,773.01      


สน.การศึกษา

8 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

150,000           132,293           


สน.การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไดดําเนินการตามแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ
เบิกจาย ผลการดําเนินการ



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ

เบิกจาย ผลการดําเนินการ

9 โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง

70,000             40,320             


สน.การศึกษา

10 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 300,000           171,300            สน.การศึกษา
11 โครงการจัดสัปดาหวันวิทยาศาสตรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 60,000             59,500              สน.การศึกษา
12 โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 20,000             19,995              สน.การศึกษา
13 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 150,000           138,170            สน.การศึกษา
14 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 20,000             20,000              สน.การศึกษา 12

15 โครงการจัดต้ังเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครตรัง

50,000             41,386             


สน.การศึกษา

16 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสารเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาล 
และหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

500,000           223,000           


สน.การศึกษา

17 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 40,000.00        34,865              สน.การศึกษา
18 โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรังในการจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1,978,502        1,731,887        


สน.การศึกษา

19 โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง 100,000           56,745              สน.การศึกษา



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ

เบิกจาย ผลการดําเนินการ

20 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based
Management-SBM) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ซึ่งผาน
การคัดเลือก

1,000,000        1,000,000        


สน.การศึกษา

21 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management-SBM) ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

200,000           200,000           


สน.การศึกษา

22 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management-SBM) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ

200,000           200,000           


สน.การศึกษา 13

23 โครงการจางที่ปรึกษาวางระบบการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)

38,000,000      
-                   


สน.การศึกษา

(เพิ่มเติม)
24 โครงการสรุปผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุมการศึกษาที่ 4

 ประจําปการศึกษา 2553
50,000             49,218             

สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

25 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง
300,000           245,250           

สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

26 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

100,000           31,770             
สน.การศึกษา

(เพิ่มเติม)
27 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี 60,000             48,250              สํานักปลัดฯ
28 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 120,000           107,300            สํานักปลัดฯ



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ

เบิกจาย ผลการดําเนินการ

29 โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 10,000             9,996                สน.การศึกษา
30 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 80,000             80,000              สน.การศึกษา
31 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 80,000             79,281              สน.การศึกษา
32 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง 100,000           99,940              สน.การศึกษา
33 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 80,000             79,500              สน.การศึกษา
34 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 700,000           611,371            สน.การศึกษา
35 โครงการประดับเมืองเฉลิมพระเกียรติฯเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

13,562,000      
-                   


สน.การชาง
(เพิ่มเติม)

14

36 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง 800,000           780,923            สน.การศึกษา
37 โครงการประกวดแอโรบิกดานซเพื่อเยาวชนและประชาชน 50,000             26,416              สน.การศึกษา
38 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง 640,000           418,450            สน.การศึกษา
39 โครงการจัดการแขงขัน "เทศบาลนครตรังมินิ-ฮาลฟมาราธอน" 150,000           -                    สน.การศึกษา
40 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 500,000           472,994            สน.การศึกษา
41 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,600,000        2,556,264         สน.การศึกษา
42 โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต 150,000           98,299              สน.การศึกษา
43 โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย 30,000             28,194              สน.การศึกษา
44 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 50,000             46,258              กองสวัสฯ



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ

เบิกจาย ผลการดําเนินการ

45 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 50,000             46,800              กองสวัสฯ
46 โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง 50,000             46,850              กองสวัสฯ
47 โครงการหิ้วชั้นกินสันทนฉันทนองพี่ 16,000             8,000                กองสวัสฯ
48 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง 

รุนที่ 12/2553
100,000           -                   


สํานักปลัดฯ

49 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน 50,000             49,983.50         สํานักปลัดฯ
50 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 800,000           580,193            กองสาธารณสุขฯ 15

51 โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/กลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 349,200           348,985            กองสวัสฯ
52 โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุมตางๆ 358,000           357,069            กองสวัสฯ

67,081,302      13,300,512.11   รวม



2.  ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมการ
ศาสนา)

7,622,200        7,622,200         สน.การศึกษา

2 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 86,700             84,793              สน.การศึกษา
3 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000           198,984.71       กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 180,000           148,969.70       กองสาธารณสุขฯ
5 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค 80,000             69,980              กองสาธารณสุขฯ 16

6 โครงการประกวดการแปรงฟนที่ถูกวิธีและตอบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 40,000             39,970              กองสาธารณสุขฯ
7 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 60,000             59,600.00         กองสาธารณสุขฯ
8 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,400,000        1,192,410         กองสาธารณสุขฯ
9 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและ

แมว
100,000           100,000.00       กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 50,000             50,000              กองสาธารณสุขฯ
11 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 2,591,400        2,362,318.96    กองสาธารณสุขฯ
12 โครงการอบรมการสุขาภิบาล 180,000           173,675            กองสาธารณสุขฯ

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

13 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง
(อสม.)

270,000           270,000            กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน(คร้ังที่ 10) 300,000           -                    กองสาธารณสุขฯ
15 โครงการติดต้ังมาตรวัดนํ้าประปาในอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง 206,000           -                    กองสาธารณสุขฯ
16 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลศูนยตรังในการจัดซื้อเคร่ืองมวลกระดูก

สําหรับการใหบริหารรักษาพยาบาลและคัดกรองผูปวยโรคกระดูกพรุนใน
เขตเทศบาลนครตรัง

550,000           550,000            กองสาธารณสุขฯ
(เพิ่มเติม)

17

17 โครงการศูนยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 21,962,000      -                    สํานักการชาง
(เพิ่มเติม)

35,878,300      12,922,901      รวม



3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 505,000           406,800            กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา 400,000           397,987.30       กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 60,000             57,000              กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการหนาบานสะอาด 300,000           -                    กองสาธารณสุขฯ
5 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21) 20,000             -                    สํานักปลัดฯ
6 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว 960,000           395,081.60       สํานักปลัดฯ

(มัคคุเทศนนอย, แขงขันรถบังคับวิทยุระดับสากล) 18

7 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 50,000             50,000              สํานักปลัดฯ
8 โครงการรวมพลมัคคุเทศกนอยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาส 84 พรรษา
40,000             -                   


สํานักปลัดฯ

9 โครงการกอสรางบันไดทานํ้าบริเวณซอยเจาแมดอกไมทองถนนนํ้าผุด 138,400           -                    สน.การชาง
10 โครงการปรับปรุงลานประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมบริเวณเขาหนองยวน 57,323,000      -                   


สน.การชาง
(เพิ่มเติม)

11 โครงการสรางงานประติมากรรมเอกลักษณเมืองตรัง 73,280,000      -                   


สน.การชาง
(เพิ่มเติม)

133,076,400    1,306,868.90   

ผลการดําเนินการ

รวม

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



4.  ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้าค.ส.ล.สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย)

478,000          382,000.00         สน.การศึกษา

2 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยแยกจริงจิตร
ขางบานเลขที่ 37/9 ไปทางทิศเหนือ

1,260,000       -                     สน.การชาง

3 โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายนํ้าและทางเทาถนนกันตัง 
จากถนนพาดรถไฟถึงสี่แยกถนนกันตัง

7,500,000       -                     สน.การชาง

4 โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพัก ถนนเพลินพิทักษ ซอย 2 
เร่ิมจากถนนเพลินพิทักษถึงถนนควนหาญ

2,826,000       -                     สน.การชาง 19

5 โครงการขยายเขตการใชนํ้าประปาบริเวณ ซอย 9 หวยยอด 260,000          255,000.00         สน.การชาง
6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎรอุทิศ 4 ซอยแยกหลังวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีตรัง
518,000          469,000.00         สน.การชาง

7 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนราษฎรอุทิศ 3
ซอยแยกขางบานเลขที่ 76/6, 76/11 (รานเขียดมอเตอร)

268,000          -                     สน.การชาง

8 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. แยกจากซอย 5 ควนคีรี
(ซอยชาญยุทธ เกื้ออรุณ) ขางบานเลขที่ 30/10

402,000          -                     สน.การชาง

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนวิเศษกุล ขางบานเลขที่ 176/6 194,000          190,000.00         สน.การชาง

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

10 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา 
ไปทางทิศเหนือ (ถนนโรงพระโปะเซง)

1,174,000       -                     สน.การชาง

11 โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตัง 
ซอยขางบานเลขที่ 336

744,000          -                     สน.การชาง

12 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนหวยยอด ซอย 11 1,383,500       -                     สน.การชาง
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทาถนนโคกขัน 

จากบานเลขที่ 21/12 บริเวณอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐถึงถนนศรีตรัง
5,905,000       -                     สน.การชาง

14 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนพัทลุง 
ซอย 11 ขางบานเลขที่ 28/34 ไปทางทิศเหนือเลี้ยวซายไปทางทิศตะวันตก 
จดขางบานเลขที่ 17/55

484,000          479,000.00         สน.การชาง

20

15 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพัทลุง 
ซอย 11 เร่ิมจากบานเลขที่13/6 ไปทางทิศใตจดถนนพัทลุง ขางอนุสาวรีย
พระยารัษฎานุประดิษฐ

1,156,000       -                     สน.การชาง

16 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8  
จากบานเลขที่ 7/15 ซอย 8 ถึงบานเลขที่ 33/5 ซอย 10

761,000          -                     สน.การชาง

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 หนาบานเลขที่ 41/15 
ถึงถนนเพลินพิทักษ ซอย 10

865,000          821,500.00         สน.การชาง



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

18 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (โคกขัน)
หนาบานเลขที่ 40/11 ไปทางทิศตะวันออก ถึงบานเลขที่ 48/15

507,000          -                     สน.การชาง

19 โครงการจัดการจราจร 594,000          592,289.65         สํานักปลัดฯ
20 โครงการตีเสนจราจรถนนขนานทางรถไฟ (ถนนทากลางถึงหลังสวนสาธารณะ

สมเด็จพระศรีนครินทร 95)
373,000          373,000.00         สน.การชาง

21 คาขยายเขตการจายนํ้าประปาบริเวณถนนหวยยอด ซอย 1 1,141,800       -                     สน.การชาง
(เพิ่มเติม)

22 คาขยายเขตการจายนํ้าประปาบริเวณถนนกันตัง ซอย 14
และถนนจริงจิตร ซอย 4

583,600          -                     สน.การชาง
(เพิ่มเติม) 21

29,377,900     3,561,789.65     รวม



5.  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000          78,090.40    สํานักปลัดฯ
2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 300,000        156,794       กองวิชาการฯ
3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล
30,000          8,073.60     


กองวิชาการฯ

4 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 50,000          -               กองวิชาการฯ
5 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 50,000          25,700.40    กองวิชาการฯ
6 โครงการจัดทํารายงานประจําป 250,000        178,690       กองวิชาการฯ
7 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง

"นางฟาสาร"
700,000        573,000      


กองวิชาการฯ

8 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน 100,000        14,300         กองวิชาการฯ
9 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 200,000        126,859       สน.การศึกษา

10 โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 20,000          7,059           กองสวัสดิการฯ
11 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 80,000          54,287.30    กองสวัสดิการฯ
12 โครงการใหบริการจัดทําปายเลขที่บานเพื่อเทิดพระเกียรติเน่ืองใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
30,000          29,820        


สํานักปลัดฯ

13 โครงการจัดระบบ สรางระเบียบนครตรัง รวมพลังดวยมือเรา 200,000        195,850       กองสาธารณสุขฯ
2,040,000     1,448,524   

22

ผลการดําเนินการ

รวม

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



6.  ยุทธศาสตรการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีทองถิ่น 3,886,000        3,885,964.62   สํานักปลัดฯ
 - จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก
 - จัดเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม
 - จัดงานเทศกาลวันตรุษจีน

2 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000           41,420             สน.การศึกษา
3 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถิ่นและศิลปนพื้นบาน 100,000           -                   สน.การศึกษา
4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000           130,271.10      สน.การศึกษา
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 417,500           376,333           สน.การศึกษา
6 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ 650,000           632,705           สน.การศึกษา
7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง
30,000             30,000            


สน.การศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 150,000           144,056           สน.การศึกษา
9 โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 1,718,000        1,616,044.20   กองสวัสดิการฯ

10 โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 70,000             -                   กองสวัสดิการฯ
11 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ 185,000           171,160           สน.การศึกษา
12 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา 200,000           120,525           สน.การศึกษา
13 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 150,000           112,062           สน.การศึกษา

23

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย
ผลการดําเนินการ



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

ผลการดําเนินการ

14 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000             48,755             สน.การศึกษา
15 โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน 200,000           195,305           สน.การศึกษา
16 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (หุนมโนราห) 300,000           -                   สน.การศึกษา

(เพิ่มเติม)
8,556,500        7,504,601       รวม

24



7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 1,000,000        208,319.00         สํานักปลัดฯ
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 819,000           691,350              สํานักปลัดฯ
3 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000             3,200.00             สํานักปลัดฯ
4 โครงการฝกอบรมเทคนิคการเปนพิธีกรและการพูดในโอกาสตาง ๆ 50,000             41,015                กองวิชาการฯ
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง
330,000           88,530                สน.การศึกษา 25

6 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน  ทุกสํานัก/กอง
  -เกาอ้ีพลาสติก 400,000           -                     สน.การชาง
  -รถยนตกระบะ(รถบรรทุก) 750,000           -                     สน.การชาง
  -เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขง 9,500               8,200                  สน.การชาง
  -รอก ขนาด 2 ตัน 7,200               5,136                  สน.การชาง
  -เคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าและออกซิเจน 30,000             29,960                สน.การชาง
  -เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 3 ชุด 75,000             75,000                กองสวัสดิการฯ
  -เคร่ืองพร้ินเตอรสี (All-in-one) 1 เคร่ือง 25,000             25,000                กองสวัสดิการฯ
  -ขิมผีเสื้อ 7 หยอง  10 ตัว 80,000             -                     กองสวัสดิการฯ
  -ตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น (Standard)  1 ตัว 5,300               5,300                  กองสวัสดิการฯ

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -ไมโครโฟนคอนแดนเซอร  10  ตัว 31,000             31,000                กองสวัสดิการฯ
  -เกาอ้ีพลาสติก 100 ตัว 20,000             20,000                กองสวัสดิการฯ
  -โตะแบบไมกระดานขาเหล็ก 60 ตัวและเกาอ้ีพลาสติก 250 ตัว 200,000           166,400              กองสวัสดิการฯ
  -โตะอเนกประสงค 6 ตัว โตะตัวโคง 2 ชุด เกาอ้ี 30 ตัว 70,000             62,000                กองสวัสดิการฯ
  -ตูเหล็กใสเคร่ืองเสียง 13 ยู จํานวน 1 ตู 6,000               6,000                  กองสาธารณสุขฯ
  -เกาอ้ีสแตนเลสแบบมีลอกลม สามารถหมุนปรับระดับสูง-ตํ่าได 6,800               6,800                  กองสาธารณสุขฯ
  -คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 25,000             24,990                กองสาธารณสุขฯ
  -ชั้นวางของ 6 ชั้น (รวมทั้งดานบน) 33,000             33,000                กองสาธารณสุขฯ 26

  -เคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 เคร่ือง 8,500               8,500                  กองสาธารณสุขฯ
  -ไมโครโฟน (แบบมีสาย จํานวน 2 ชุด , แบบมือถือ จํานวน 1 ชุด) 10,900             10,800                กองสาธารณสุขฯ
  -ตูลําโพง 6 น้ิว จํานวน 2 ตู 16,000             16,000                กองสาธารณสุขฯ
  -ขาต้ังไมค (แบบต้ังโตะ จํานวน 1 ตัว,แบบต้ังพื้น จํานวน 1 ตัว) 1,300               1,200                  กองสาธารณสุขฯ
  -เคร่ืองเลน DVD จํานวน 1 เคร่ือง 5,000               3,290                  กองสาธารณสุขฯ
  -เคร่ืองชวยสอน จํานวน 1 เคร่ือง 3,800               2,990                  กองสาธารณสุขฯ
  -ชุดไมคลอย จํานวน 1 ชุด 2,000               1,590                  กองสาธารณสุขฯ
  -เสานํ้าเกลือ  จํานวน 1 เสา 1,600               1,600                  กองสาธารณสุขฯ
  -เคร่ืองตรวจห(ูOtoscope) จํานวน 1 เคร่ือง 4,800               4,800                  กองสาธารณสุขฯ



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -ชุดใหออกซิเจน จํานวน 1 ชุด 8,500               8,500                  กองสาธารณสุขฯ
  -ครุภัณฑงานบานงานครัว (มานเวที ฯลฯ) 150,000           136,000              กองสาธารณสุขฯ
  -รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย 6,000,000        -                     กองสาธารณสุขฯ
  -โตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 15,000             15,000                สํานักปลัดฯ
  -รถยนตกระบะ 2 ตอน 4 ประตู 900,000           -                     สํานักปลัดฯ
  -เคร่ืองอัดอากาศ 600,000           -                     สํานักปลัดฯ
  -เคร่ืองชวยหายใจ SCBA  จํานวน 2 ชุด 140,000           -                     สํานักปลัดฯ
  -หนากากกันควันพิษ จํานวน 5 อัน 100,000           -                     สํานักปลัดฯ 27

  -ชุดดับเพลิงมาตรฐาน (NOMEX)พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 ชุด 130,000           -                     สํานักปลัดฯ
  -เคร่ืองทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น  แบบ 2 กอก 5,300               4,990                  สํานักปลัดฯ
  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 42 ชุด (ท.1,2,3,6) 189,000           148,000              สํานักศึกษา
  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 8 ชุด (ท.2,3) 52,000             52,000                สํานักศึกษา
  -โตะเกาอ้ีหินขัด  จํานวน 6 ชุด (ท.5) 18,000             13,200                สํานักศึกษา
  -โตะอเนกประสงค  จํานวน 20 ตัว เกาอ้ี จํานวน 80 ตัว (ท.5) 118,400           55,200                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองปรับอากาศ  จํานวน 24 เคร่ือง (ศพด.) 751,200           -                     สํานักศึกษา
  -ตูเหล็ก (ท.2,4,5,6) 168,000           -                     สํานักศึกษา
  -ตูไม  จํานวน 2 ตู (ท.4) 40,000             40,000                สํานักศึกษา



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด (ท.2) 40,000             40,000                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองดูดฝุน จํานวน 4 เคร่ือง (ท.2,3,5,6) 60,000             60,000                สํานักศึกษา
  -ชั้นวางรองเทา  จํานวน 34 ชุด (งานพัฒนาสื่อฯ,ท.3,5) 85,000             81,600                สํานักศึกษา
  -ชั้นวางหนังสือ จํานวน 10 ตัว (ท.1) 82,500             82,500                สํานักศึกษา
  -แทนบรรยาย จํานวน 1 แทน (ท.2) 7,000               7,000                  สํานักศึกษา
  -โตะเกาอ้ีนักเรียน(มัธยม) จํานวน 180 ตัว (ท.1,2) 360,000           279,000              สํานักศึกษา
  -โตะเกาอ้ีนักเรียน(ปฐมวัย) จํานวน 15 ตัว (ท.1) 87,000             87,000                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองขยายเสียงชวยสอน จํานวน 1 เคร่ือง (ท.1) 31,500             31,000                สํานักศึกษา 28

  -โทรโขง  จํานวน 4 ตัว (ท.2) 20,000             16,800                สํานักศึกษา
  -ติดต้ังโทรทัศนและอุปกรณเพื่อการศึกษา  จํานวน 1 ชุด (ท.2) 770,000           -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง  จํานวน 22 ชุด  (ท.4,5) 77,000             77,000                สํานักศึกษา
  -กลองถายวิดีโอ จํานวน 1 ชุด  (ท.3) 50,000             38,980                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  จํานวน 1 ชุด 25,000             -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฯ)  จํานวน 2 ชุด 50,000             -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร (งานระดับกอนวัยเรียนฯ)  จํานวน 12 ชุด 300,000           -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร (งานระดับกอนวัยเรียนฯ)  จํานวน 33 ชุด 660,000            สํานักศึกษา
  -เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 ชุด (ศพด.) 50,000             38,500                สํานักศึกษา



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -เคร่ืองพิมพ (งานระดับกอนวัยเรียนฯ)  จํานวน 2 เคร่ือง 11,200             11,080                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองพิมพ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 1 เคร่ือง 5,600               5,480                  สํานักศึกษา
  -ติดต้ังโปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร (ท.1) 280,000           -                     สํานักศึกษา
  -กีตารโปรง จํานวน 30 ตัว  (ท.2) 180,000           -                     สํานักศึกษา
  -กลองบองโก จํานวน 1 ชุด  (ท.2) 3,000               2,800                  สํานักศึกษา
  -เคร่ืองดนตรีวงเมโลเดียน จํานวน 1 ชุด  (ท.3) 300,000           -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองแตงกายชุดแสดงโขน จํานวน 3 ชุด  (ท.6) 90,000             90,000                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองดนตรีลูกทุง จํานวน 1 ชุด  (ท.5) 165,000           -                     สํานักศึกษา 29

  -เตาแกส  จํานวน 1 ชุด 5,500               5,500                  สํานักศึกษา
  -เคร่ืองตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เคร่ือง 50,000             49,000                สํานักศึกษา
  -ตูเย็น จํานวน 2 ตู 24,000             19,980                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองตัดหญาแบบสายสะพาย จํานวน 1 เคร่ือง 9,000               8,500                  สํานักศึกษา
  -เคร่ืองเชื่อมพลาสติก จํานวน 4 เคร่ือง 128,000           -                     สํานักศึกษา
  -สวานไฟฟา จํานวน 4 เคร่ือง 20,000             20,000                สํานักศึกษา
  -มอเตอรหินเจีย จํานวน 4 เคร่ือง 18,000             18,000                สํานักศึกษา
  -แทนตัดไฟเบอร  จํานวน 4 เคร่ือง 20,000             20,000                สํานักศึกษา
  -เลื่อยจ๊ิกซอว  จํานวน 4 เคร่ือง 20,000             20,000                สํานักศึกษา



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -กรรไกร  จํานวน 10  อัน 6,100               6,100                  สํานักศึกษา
  -เคร่ืองมือชาง จํานวน  1 ชุด 44,200             43,800                สํานักศึกษา
  -โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 2 โตะ  (ท.7) 10,000             10,000                สํานักศึกษา
  -เคร่ืองเลนสนาม จํานวน 1 ชุด   (ท.1) 500,000           -                     สํานักศึกษา
  -เคร่ืองขยายเสียง (ท.3) 99,000             -                     สํานักศึกษา

(เพิ่มเติม)
  -อางลางจานสแตนเลส (ท.5) 60,000             -                     สํานักศึกษา

(เพิ่มเติม) 30

  -เคร่ืองออกกําลังกายและทดสอบสมรรถภาพ 150,000           -                     สํานักศึกษา
(เพิ่มเติม)

  -เคร่ืองแตงกายนาฏศิลป 230,000           -                     สํานักศึกษา
(เพิ่มเติม)

  -ครุภัณฑทางดานดาราศาสตร 1,500,000        -                     สํานักศึกษา
(เพิ่มเติม)

  -ครุภัณฑกีฬาวอลเลยบอล 99,500             -                     สํานักศึกษา
(เพิ่มเติม)

  -พัดลมดูดอากาศ 4 เคร่ือง 6,000               5,992                  กองคลัง



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

  -เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 35,000             34,561                กองคลัง
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 25,000             25,000                กองวิชาการฯ
  -ครุภัณฑนาฏศิลป (หัวโขนตางๆ) 99,800             99,000                กองสวัสดิการฯ

(เพิ่มเติม)
7 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน(เต็นท) 1,645,000        -                     กองสาธารณสุขฯ

(เพิ่มเติม)
8 โครงการซอมแซมรถกวาดดูดฝุน 900,000           899,000              กองสาธารณสุขฯ

(เพิ่มเติม)
9 โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 2,011,000        603,300              สน.การศึกษา 31

10 โครงการซอมแซมและทาสีโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ 278,000           200,000              สน.การศึกษา
11 โครงการกอสรางปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 306,400           245,000              สน.การศึกษา
12 โครงการกอสรางอางลางหนาและแปรงฟนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 90,300             -                     สน.การศึกษา
13 โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันไดโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 87,000             86,000                สน.การศึกษา
14 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดานโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 500,000           495,000              สน.การศึกษา
15 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 198,000           155,000              สน.การศึกษา
16 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1, อาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
812,000           575,000              สน.การศึกษา



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

17 โครงการกอสรางสวมโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 447,000           446,000              สน.การศึกษา
18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 151,000           148,000              สน.การศึกษา
19 โครงการติดต้ังฝาเพดานฉาบเรียบอาคารอเนกประสงค

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
96,000             96,000                สน.การศึกษา

20 โครงการกอสรางโรงจอดรถพรอมหองเก็บของ และร้ัวรอบ
ศูนยบริการสาธารณสุข 3

1,855,000        -                     กองสาธารณสุขฯ

21 คาปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 2,196,000        -                     สน.การศึกษา
22 โครงการปรับปรุงหองนํ้าอัฒจันทรประธานสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 337,000           -                     สน.การศึกษา

(เพิ่มเติม)

32

23 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสําหรับการแขงขัน "นครตรังเกมส" 330,000           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

24 คากอสรางศาลาที่พักโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 76,000             -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

25 คากอสรางหลังคาคลุมทางเชื่อมอาคารเรียนอนุบาลกับศาลาโรงเรียนเทศบาล 1
 (สังขวิทย)

218,000           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

26 คาปรับปรุงพื้นหนาอาคารเรียนเปนลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 5(วัตควน
ขัน)

155,400           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

27 คาปรับปรุงหองเรียนเปนหองฝกซอมดนตรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 308,700           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

28 คาปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 491,500           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

29 คาปรับปรุงอาคารโรงฝกงานโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 123,000           -                     สน.การศึกษา
(เพิ่มเติม)

30 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารที่ทําการชุมชนกะพังสุรินทร 296,000           -                     กองสวัสดิการฯ
(เพิ่มเติม) 33

31 โครงการรางวัลนํ้าใจมอบใหแกผูชําระภาษี 300,000           275,916              กองคลัง
32 โครงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการพนักงาน

และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1,400,000        -                     สํานักปลัดฯ

33 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรัง 50,000             -                     สํานักปลัดฯ
36,029,300      7,613,249.00     รวม



8.  ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

1 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดตรัง 50,000             -                    สํานักปลัด
2 โครงการสงเคราะหผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล 300,000           296,167.64       กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 100,000           -                    กองสวัสดิการฯ
4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในชุมชน 5,826,000        1,328,000         กองสวัสดิการฯ
5 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 2,208,000        -                    กองสวัสดิการฯ
6 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 60,000             60,000              กองสวัสดิการฯ 34

7 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 5,000               -                    กองสวัสดิการฯ
8 โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา 150,000           -                    กองสวัสดิการฯ
9 โครงการอบรมตานยาเสพติดสี่มุมเมือง 200,000           169,528            กองสวัสดิการฯ

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุมออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน 20,000             -                    กองสวัสดิการฯ
11 โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 20,000             17,925              กองสวัสดิการฯ
12 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน 100,000           -                    กองสวัสดิการฯ
13 โครงการชุมชนสัมพันธ 900,000           890,048.05       กองสวัสดิการฯ
14 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 200,000           121,065            กองสวัสดิการฯ
15 โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000             -                    กองสวัสดิการฯ

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย



แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ผลการดําเนินการ
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย

16 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ
เพื่อความเขมแข็งของชุมชน

648,000           624,000            กองสวัสดิการฯ

17 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 400,000           294,328            กองสวัสดิการฯ
18 โครงการฝกอบรมสงเสริมนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 600,000           -                    สน.ศึกษา
19 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลนครตรัง
150,000           100,725            กองสวัสดิการฯ

11,987,000      3,901,787        

35

รวม



36 

ผลการดําเนินงานโครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือก  (27  โครงการ) 
 

1. ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
450,000 
 
จายจริง 
410,091 
 
 
 
 
 
 
 

21-22 ก.ค.54    -นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง ช้ัน ป.6 จํานวน 
420 คน เขารวมฝกอบรมในคาย
ภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 21-22 ก.ค. 
2554  โดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะฐานการเรียนรู จํานวน 
10 ฐาน คือ  
ฐานท่ี 1 Festivals and Fairs 
ฐานท่ี 2 Transportation 
ฐานท่ี 3 Local Products 
ฐานท่ี 4 Historical Places 
ฐานท่ี 5 Tradition 
 

-นักเรียนไดรับ
ประสบการณการเรียนรู
ทักษะดานวิชาการ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ
การเรียนรูท่ีหลากหลาย 
รอยละ 100 
-นักเรียนเรียนรูดวยความ
สนุกสนาน เกิดทัศนคติท่ีดี
ตอวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 
100 

-การประสานงาน
วางแผนรวมกันระหวาง
ครูประจํากลุมและ
วิทยากรประจําฐานการ
เรียนรูไมดีพอ  ทําให
การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เกิดความคลาด
เคล่ือน 
 

-ระดับความพึง
พอใจการบริหาร
จัดการโครงการ
ประเมินโดย
ภาพรวมคิดเปน
รอยละ 78.52 
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ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (ตอ) 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ฐานท่ี 6 Slogan 
ฐานท่ี 7 Direction 
ฐานท่ี 8 Wonderful Places 
ฐานท่ี 9 Famous People 
ฐานท่ี 10 Food and Drink 
ลักษณะการฝกอบรมเปนการ
เสริมสรางทักษะประสบการณ
และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

-นักเรียนมีความม่ันใจกลา
แสดงออกและสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดรอยละ 
80.08 

-แตละฐานไมมีเครื่อง
เสียงประจําฐานทําให
การจัดกิจกรรมเปน
อุปสรรคเนื่องจาก
นักเรียนแตละกลุมมี
จํานวนมาก 
-เจาหนาท่ี
ประสานงานโครงการ
มีจํานวนนอย 
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โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
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2. ผลการดําเนินการโครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
1,050,000 
 
จายจริง 
1,034,214.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ระดับเทศบาล  
1-8 มิ.ย. 54 
-ระดับภาคใต 
22-24 มิ.ย. 54 
-ระดับประเทศ 
5-8 ส.ค. 54 

   -นักเรียน 414 คนเขารวม
การแขงขันระดับภาคใต 
 
-นักเรียน 111 คน เขารวม
การแขงขันระดับประเทศ 

-สงรายการเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน 189 รายการ 
ไดรับรางวัล 151 รายการ 
-ไดรับรางวัลชนะเลิศ วาด
ภาพระบายสี ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  หุนยนตบังคับมือ 
ระดับประถมศึกษา และ
กลาวสุนทรพจนภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

-ระยะเวลาการ
ดําเนินการระดับภาคใต
และระดับประเทศ
กระช้ันชิดมากเกินไป 

-ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจระดับ
มากท่ีสุด 
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โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
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3. ผลการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน 

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
80,000 
 
จายจริง 
79,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ก.พ. 54    -นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรังทุก
คนเขารวมกิจกรรมบันทึก
ความดีตลอดปการศึกษา 
-นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผู
บันทึกความดี ดีเดนจํานวน 
500 คน เขารับเกียรติบัตรและ
ของรางวัล ณ โรงแรม 
ธรรมรินทรธนาในวันท่ี  
22 ก.พ. 2554 

-นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรังได
บันทึกความดีในสมุด
ธนาคารความดี รอยละ 100 
-นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปน
ผูบันทึกความดี ดีเดน
หองเรียนละ 3 คน จาก
จํานวนนักเรียนท้ังหมด คิด
เปนรอยละ 10.46 

-การจัดของขวัญใหแก
นักเรียนมีการปรับเปล่ียน
หลักเกณฑเนื่องจาก
นักเรียนสามารถสะสมแตม
คะแนนความดีไดจํานวน
มาก จึงตองใหของขวัญแก
นักเรียนท้ัง 500 คน ทําให
ของขวัญท่ีจัดใหมีมูลคา
เล็กนอยเกินไป 

-ระดับความพึง
พอใจการบริหาร
จัดการโครงการ
ประเมินโดย
ภาพรวม  
คิดเปนรอยละ 
85.24 
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โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
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4.  ผลการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
640,000 
 
จายจริง 
418,450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-30   เม.ย.  54     -เด็กและเยาวชนไดรับการ
อบรม  6  ชนิด กีฬา  
จํานวน  300  คน 

-เด็กและเยาวชนมีความรูดาน
กีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

-ผูเขาอบรมไมเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 
 
 

-  ผูปกครองของ
เยาวชนมีความ
พึงพอใจรอยละ  
70   
-  ผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจ
รอยละ  70   
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โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง 
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5. ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
800,000 
 
จายจริง 
580,193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.-ส.ค.54    -จัดอบรม อสม. กอนเดินทางทัศน
ศึกษาในวันท่ี 26 พ.ค.54 อสม.  
เขารวม 180 คน และรวม 
ทัศนศึกษาดูงานระหวางวันท่ี 
27-31 พ.ค. 54 จํานวน 145 คน 
-จัดอบรมเพ่ือฟนฟูความรูแก  
อสม.เกา รุนท่ี 1-17 จํานวน 200 คน 
-จัดประกวด อสม. ดีเดน ในวันท่ี 
28 ก.ค. 54 มี อสม. เขารวม
ประกวด จํานวน 6 คน ไมบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีวางไว คือ 10 คน 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชมรม อสม. และ
แกนนํา อสม. ในวันท่ี 9 ส.ค. 54  
มี อสม.เขารวมประชุม 70 คน 
 

-อสม.ไดรับการพัฒนาศักยภาพ/ฟนฟู
ความรูเกี่ยวกับการดดําเนินงานเชิงรุก 
-ผูเขาทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ
นอยกวารอยละ 80 ไมบรรลุตามตัวช้ีวัด
ท่ีตั้งไว 
-รอยละ 91.66 มีคะแนนทํา
แบบทดสอบหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
-อสม.ไดรับความรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณในการดําเนนิกิจกรรม 
 
 
-ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในแต
ละประเด็นเกินรอยละ 80  บรรลุตาม
ตัวช้ีวัดท่ีตั้งไว 
 
 

-ชวงทัศนศึกษา
เปนฤดูฝนทําให
การเดินทางไม
เปนไปตามแผน
ท่ีวางไว 
-ระหวางเดินทาง
รถขัดของทําให
เกิดปญหาในการ
เดินทาง 

-ระดับมาก 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

-ระดับมาก 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)  
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6. ผลการดําเนินการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
200,000 
 
จายจริง 
198,984.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.53-ก.ย.54    -ตรวจสุขภาพท่ัวไปนักเรียนจํานวน 
14,246 คน 
-ตรวจทดสอบการไดยินและตรวจ
โรคหู จํานวน 13,182 คน 
-นักเรียน(ประถม)ไดรับการ 
เฝาระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน  
7,801 คน 
-ตรวจโรคตาและวัดสายตา นักเรียน 
ป.1-ม.6  จํานวน 11,847 คน 
 
-เฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต 
14,237 คน 
 
-เฝาระวังภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กตรวจความเขมขน
เลือด  2,639 คน 

-พบนักเรียนมีปญหาสุขภาพ 
2,774 คน 
-พบนักเรียนการไดยินผิดปกติ 3 คน 
และพบโรคหู 1 คน 
-พบนักเรียนมีภาวะขาดสาร
ไอโอดีน  8 คน 
 
-พบนักเรียนเปนโรคตา 20 คน  
สายตาผิดปกติ 779 คน  มอบแวน
สายตาให  70 คน 
-พบมีปญหาน้ําหนัก/อายุต่ํากวา
เกณฑ 322 คน  ใหอาหารเสริม 
157 คน  ดีขึ้น 112 คน 
-พบนักเรียนมีภาวะซีด  112  คน 

-ไมมี 
 
-ไมมี 
 
-ไมมี 
 
 
-ไมมี 
 
 
-ไมมี 
 
 
-ไมมี 
 

-พอใจมาก 
 
-พอใจมาก 
 
-พอใจมาก 
 
 
-พอใจมาก 
 
 
-พอใจมาก 
 
 
-พอใจมาก 
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โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
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7. ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
2,591,400 
 
จายจริง 
2,362,318.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.53- 
มี.ค.54 

   -แกนนําผูสูงอายุเขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธผูสูง
วัย 
ใสใจสุขภาพ” 27 ชุมชน 
-แกนนําผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
ไดรวมกิจกรรมกลุมตอเนื่องใน
ชุมชนทุกเดือน 27 ชุมชน 
-ผูสูงอายุไดตรวจสุขภาพและ
ประเมินภาวะสุขภาพกาย/จิตทุก
ชุมชน 
-ผูสูงอายุกลุมเปาหมายไดรับ
ความรูเรื่องโรคและการดูแล
ตนเอง คิดเปนรอยละ 98.54 

-ผูสูงอายุเปาหมายไดพบปะ
แลกเปล่ียนประสบการณดาน
สุขภาพและนําไปปรับใชให
เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 
ลดภาวะแทรกซอนของโรค
และภาวะซึมเศรา 
-ผูสูงอายุกลุมเปาหมายไดรับ
ความรูในการดูแลภาวะ
สุขภาพกาย/จิตอยางตอเนื่อง
ท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
-ผูสูงอายุกลุมเปาหมายมี
สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
ชุมชนเช่ือมโยงเปนเครือขาย
ท่ีเขมแข็ง 
 

-ขาดวิทยากรเพ่ือใหความรู
แกผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
ในทิศทางเดียวกันบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบขาดการพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรม 
-ขาดแกนนําหรือกลุมอาสา
ดูแลผูสูงอายุ 
-สภาพภูมิอากาศไม
แนนอน 
 

- 
 
 
 
 

  



50 
 

โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
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8. ผลการดําเนินการโครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน  (คร้ังที่ ๑๐) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
300,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 54    -จัดกิจกรรมโดยบูรณาการรวมกับ
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา รําลึกพระยารัษฎาฯ 
กตัญุตาผูสูงอายุ รวมสนุกวัน
สงกรานต อาหารดี ศรีตรังบาน ไร
แอลกอฮอล วันท่ี 9-13 เม.ย. 54 
-มีนักทองเท่ียวและประชาชน
รวมงาน 3,000 คน 
-รานอาหารท่ัวไปถูกหลักสุขาภิบาล
มากขึ้น 
-นักทองเท่ียวรูจักจังหวัดตรังมาก
ขึ้น 
 

-วัฒนธรรมอาหาร
การกินของจังหวัด
ตรังเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย 
-ประชาชนมี
จิตสํานึกดานการ
อนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

-การจัดงานมีการเปล่ียน
สถานท่ีทําใหไมสะดวก
ในการเตรียมการ 
-ขาดการมีสวนรวมจาก
ผูประกอบการบางสวน
ทําใหอาหารท่ีจําหนาย
ไมหลากหลายทําใหมี
ตัวเลือกในการซ้ือนอย 

- 
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โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน (ครั้งท่ี 10) 
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9. ผลการดําเนินการโครงการหนาบานสะอาด 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
300,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.53-ก.ย.54    -จัดกิจกรรมรณรงคหนาบาน
สะอาดชุมชนปลอดถังขยะทุก
ชุมชน 
-ใหความรูและทําความเขาใจใน
เรื่องการท้ิงขยะตาม
แนวนโยบาย 
 “ชุมชนปลอดถังขยะ” 
 
 
 
 

-ประชาชนมีจิตสํานึก/มี
ความรวมมือ รวมใจรักษา
ส่ิงแวดลอมและชวยกันลด
ภาวะโลกรอน 

- - 
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10. ผลการดําเนินการโครงการประชาสัมพันธและสงเสริม สนับสนุนการทองเที่ยว 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
960,000 
 
จายจริง 
395,081.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-29 เม.ย. 54    -จัดกิจกรรมสงเสริม
ดานการทองเท่ียวโดย
จัดอบรมเชิงวิชาการ
และปฏิบัติการเพ่ือ
ประชาสัมพันธดานการ
ทองเท่ียวแกเด็กและ
เยาวชนมัคคุเทศกนอย 
อายุ 10-15 ป จํานวน 1 
รุน 200 คน ระยะเวลา 5 
วัน 

-มีบุคลากรเพ่ือทําหนาท่ีแนะนํา
และประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวในจังหวัดตรังเพ่ิมขึ้น
และเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวและวัฒนธรรมให
เปนท่ีรูจักในตางประเทศ ทําให
มีนักทองเท่ียวเดินทางมา
ทองเท่ียวในจังหวัดตรังเพ่ิมขึ้น 
 

- - 
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โครงการประชาสัมพันธและสงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียว 
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11. ผลการดําเนินการโครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําและทางเทาถนนกันตัง  จากถนนพาดรถไฟถึงส่ีแยกถนนกันตัง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
7,500,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.53-ก.ย.54    -ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
-การระบายน้ําจากถนนและ
อาคารมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นน้ําไมทวมขัง 

-ประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

- - 
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12. ผลการดําเนินการโครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎาไปทางทิศเหนือ (ถนนโรงพระโปะเซง) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
1,174,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.53-ก.ค.54    -ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
-การระบายน้ําจากถนนและ
อาคารมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นน้ําไมทวมขัง 

-ประชาชนในเขตเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

- - 
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13. ผลการดําเนินการโครงการจัดการจราจร 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
594,000 
 
จายจริง 
592,298.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.53-ก.ย.54    ปรับปรุงระบบการจราจร
ในเขตเทศบาลนครตรัง 
-ตีเสนจราจรชวงถนนท่ี
ไมชัดเจน 
-ติดตั้งอุปกรณและ
เครื่องหมายจราจร 
-ปรับปรุงและซอมแซม
ระบบสัญญาณไฟจราจร
และอุปกรณตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการจราจร 

-ทําใหบานเมืองมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
-ลดปญหาการจราจรในเขต
เทศบาล 
-ลดอุบัติเหตุในการใชรถใช
ถนนของประชาชน 

- - 
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โครงการจัดการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



60 

14. ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
50,000 
 
จายจริง 
8,073.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ส.ค.-27 ก.ย.54    -จัดประกวดคําขวัญรณรงค  
“ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” ในประเภท
นักเรียน นักศึกษา โดยมีผูสง
คําขวัญเขารวมการประกวด 
จํานวน 150 คําขวัญ 

-เยาวชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและสรางจิตสํานึก
ในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

-การประกวดคําขวัญ
ประเภทประชาชน
ท่ัวไปมีผูสนใจสง
ประกวดคําขวัญ
เพียง 3 ราย ทําใหไม
สามารถตัดสินการ
ประกวดคําขวัญ
ประเภทประชาชน
ท่ัวไปไดตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 

- 
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15. ผลการดําเนินการโครงการยุวนักประชาสัมพันธ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
50,000 
 
จายจริง 
25,700.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 ก.ย.54    -จัดอบรมดานการ
ประชาสัมพันธใหแกเยาวชน
ในเขตเทศบาลนครตรัง  อายุ
ระหวาง 13-15 ป จํานวน 51 
คน เพ่ือฝกฝนใหเยาวชนกลา
พูดกลาแสดงออกในทางท่ี
ถูกตองและเปนเครือขายใน
การเผยแพรขาวสารของ
เทศบาลนครตรัง 
 

-เยาวชนท่ีเขารวมอบรม
ไดรับความรูดานการ
ประชาสัมพันธและรวม
เปนเครือขายดานการ
ประชาสัมพันธระดับ
เยาวชน 

- -ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจใน
ภาพรวมระดับดี
มาก 
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โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 
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16. ผลการดําเนินการโครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง  "นางฟาสาร" 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
700,000 
 
จายจริง 
573,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.54-เม.ย.55    -จัดพิมพเอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ "นางฟาสาร" เพ่ือ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานและกิจกรรมของ
เทศบาลนครตรังใหประชาชนใน
เขตเทศบาลไดรับทราบโดยผลิต 2
เดือน/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 
5,000 ฉบับ รวม 30,000 ฉบับ 
-ไดผลิต “นางฟาสาร” ไปแลว 
จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 5,000 ฉบับ 
รวม 15,000 ฉบับ 
 
 

-ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
นครตรังอยางตอเนื่องและ
กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีระหวางประชาชนกับ
เทศบาล 

- -สํารวจความ
พึงพอใจของผู
ท่ีไดรับ 
“นางฟาสาร” มี
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม
ระดับด ี
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โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง  “นางฟาสาร” 
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17. ผลการดําเนินการโครงการใหบริการจัดทําปายเลขที่บานเพ่ือเทิดพระเกียรต ิเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
30,000 
 
จายจริง 
29,820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.53    -จัดทําปายเลขท่ีบานจํานวน  
852  ปาย เพ่ือมอบใหแกเจาบาน 
ในชุมชนน้ําผุดและชุมชนนาตาลวง 

-เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของชุมชน 
-ทําใหประชาชนไดรับ
บริการจากหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนไดท่ัวถึง
และรวดเร็ว 

- มากท่ีสุด 
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โครงการใหบริการจัดทําปายเลขท่ีบาน 
เพ่ือเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
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18.ผลการดําเนินการโครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว   
1,718,000 
 
จายจริง 
1,616,044.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.53-ก.ย.54    -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีไทย 
-จัดกิจกรรมการฝกอบรม
บรรเลงดนตรีไทย (ฝกปฏิบัติ) 
-จัดกิจกรรมอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงานดานดนตรีไทย
และนาฏศิลป 
-จัดกิจกรรมการไหวครู 
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยและ
นาฏศิลปชิงถวยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 

-เด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปไดรับรูเขาใจเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของศิลปะ
ดนตรีไทย 
-รูสึกหวงแหนและเกิดความมุงม่ัน
การฝกซอมดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น
อันจะทําใหศิลปดนตรีไทยเกิดการ
พัฒนาเจริญยิ่งขึ้น 
-เกิดทายาททางดานดนตรีไทยและ
นาฏศิลปท่ีจะสืบทอดตอไปใน
อนาคตอยางหาคุณคาไมได โดย
เทศบาลนครตรังจะเปนองคกรท่ีมี
บทบาทเปนอยางยิ่ง 
 

-มีผูสมัคร
ประกวดบรรเลง
ดนตรีไทย
จํานวนมากทําให
หองสําหรับจัด
ประกวดมีไม
เพียงพอและไม
ทันเวลา 

- 
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โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 
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19.ผลการดําเนินการโครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
70,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    - - - - 
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20.ผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
200,000 
 
จายจริง 
195,305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 54    -พุทธศาสนิกชนไดนําบุตร
หลานเขารวมบรรพชา
สามเณร จํานวน 120 รูป 
 

-เด็กและเยาวชนไดปฏิบัติตน
อยูในศีลธรรมในชวงปดภาค
เรียนเปนประโยชนตอตนเอง
และผูปกครอง 
-เด็กและเยาวชนมีความรู
เพ่ิมขึ้นในการศึกษาพุทธิศึกษา 
-นโยบายเทศบาลนครตรังใน
การสงเสริมพระพุทธศาสนา
เห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีดีเปนรูปธรรม
ขึ้น 
 

-วัดขาดการ
ประสานงานกับ
เทศบาลในการ
กําหนดกิจกรรม
เนื่องดวยเจาอาวาส
ติดกิจนิมนต 
-วัดกําหนดกิจกรรม
ไมชัดเจนทําใหการ
ปฏิบัติงานยุงยาก 

-ระดับความพึง
พอใจการ
บริหารจัดการ
โครงการ
ประเมินโดย
ภาพรวมคิดเปน
รอยละ 90 
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โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน 
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21.  ผลการดําเนินการโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/

อุปสรรค 
การประเมินความ

พึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
1,000,000 
 
จายจริง 
208,319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 พ.ย.- 
3 ธ.ค.53 

 
 
 

30-31  
พ.ค. 54 

 
 
 
 

9-10  
ก.ค. 54 

   -จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมมีพนักงาน 
ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารับ
การอบรม  จํานวน 50 คน 
 
-จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 100  คน 
 
 
-จัดอบรมหลักสูตรการใชงาน
อินเตอรเน็ตเบ้ืองตนสําหรับผูบริหาร
และพนักงานเทศบาลนครตรัง  มีผูเขา
รับการอบรม จํานวน 50 คน 

-ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธ-ศาสนาและวิธีการ
ปฏิบัติวิปสนากัมมัฎฐานและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีความสุข 
-ผูเขารับการอบรมสามารถปรับทัศนคติใน
การใหบริการและพัฒนาภาวะอารมณ
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ
และนําความรูท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพงาน
บริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-ผูเขารับการอบรมสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

-จากแบบสอบถาม
ปรากฏวาผูเขารับ
การอบรมให
ความเห็นวาควร
ดําเนินการตอเนื่อง 
 
-ผูเขารับการอบรม
พอใจรอยละ 80 
 
 
-ผูเขารับการอบรม
พึงพอใจรอยละ 80 
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โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
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22.  ผลการดําเนินการโครงการปรับปรุงซอมแซมสนามเทนนิสสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
2,196,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. – ก.ย. 54    สนามเทนนิสอยูในสภาพ
เรียบรอยสามารถใหบริการ
ประชาชนใชออกกําลังกาย 
จํานวน 1 สนาม 2 คอรด 

-เยาวชนและประชาชนไดใช
สนามเทนนิสออกกําลังกายทํา
ใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น 
รอยละ 50 
-เยาวชนและประชาชนไดมี
การพบปะสังสรรคแลกเปล่ียน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 
 
 

-จากการสํารวจ
ไดรับการซอมแซม
ไมครบทุกจุดบางจุด
ยังไมไดรับการแกไข 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
รอยละ 90  
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โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามเทนนิสสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 
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23. ผลการดําเนินการโครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
200,000 
 
จายจริง 
269,866 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.53  –  ก.พ. 54    -ทําใหประชาชนผูมี
หนาท่ีในการชําระภาษีมี
ความกระตือรือรนและ
ตระหนักถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตนเองท่ี
จะตองมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ินมาก
ยิ่งขึ้น 

-เก็บภาษีไดตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไดเร็วขึ้น 
-เก็บภาษีไดตั้งแต ต.ค. 52  
ถึง ก.พ.53  เปนเงิน  
18,800,370.65 บาท  และตั้งแต 
ต.ค. 53 ถึง ก.พ. 54 เปนเงิน 
19,868,273.09 บาท  เปนเงิน
เพ่ิมขึ้น 
1,067,902.44 บาท 
 

-ประชาชนบางสวน
ไมมาชําระภาษี
ภายในกําหนด 

พอใจ 
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โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
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24. ผลการดําเนินการโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน ๘๔ พรรษา 

 

งบประมาณ 
(บาท) ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลว
เสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
150,000 
 
จายจริง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    - - - - 
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25. ผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
20,000 
 
จายจริง 
17,925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.54    -จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เกี่ยวกับกองทุนแมของ
แผนดิน 

-สมาชิกชุมชนมีความเขาใจ
บทบาทกองทุนแมเพ่ิมมากขึ้น 
-ประชาชนในชุมชนไดรับรู
เกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพ
ติด 
-ชุมชนมีขวัญและกําลังใจใน
การตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 

- - 
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โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
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26. ผลการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
648,000 
 
จายจริง 
624,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค.53    -อุดหนุนแกชุมชนในการจัด
ประชุมกรรมการบริหาร
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน
ท้ัง 27 ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
เกี่ยวกับการเตรียมการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
 

-ชุมชนมีความเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 
-ชุมชนมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของชุมชน 
-ชุมชนมีความสามัคคีมาก
ยิ่งขึ้น 

- - 
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27. ผลการดําเนินการโครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค การประเมิน

ความพึงพอใจ แลวเสร็จ อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ยกเลิก 

ตั้งไว 
150,000 
 
จายจริง 
100,725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.54    -จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ในการผลิตขนมไทยแกสตรี
และประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลนครตรัง 

-สตรีและประชาชนท่ัวไปเกิด
ทักษะในการทําขนมไทยชนิด
ตางๆ 
-สามารถสรางรายไดใหแก
ครอบครัว 

- พอใจมาก 
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โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2.  ผลการดําเนินงานงบคางจายงบประมาณ ป 2552

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.การพัฒนากายภาพเมือง 
โครงสรางพ้ืนฐานการจราจร
ที่ไดมาตรฐาน  (ยุทธศาสตร  4)

2 33.33 -       -        2           33.33      -       -      2           33.33  

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร 6)

4 66.67 3           50.00     1           25.00      -       -      4           75.00  

รวม 6 100 3           50.00     3           50.00      -       -      6           100     

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด การยกเลิก

ดําเนินการ

โครงการท่ีเสร็จ โครงการท่ีอยู
ในระหวาง

ผลการดําเนินงาน

รวม

84

ยุทธศาสตร
โครงการท่ีมี



-

1 

1 

2 

2 

3 

3 

ย.4 ย.6

-

3 

2 

1 

- -

จําน
วน

โคร
งก

าร

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวางดําเนินการ

ยกเลิก

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  แสดงผลการดําเนินงานโครงการงบคางจายงบประมาณป พ.ศ. 2552 

  



โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไดดําเนินการตามแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบประมาณคางจายป 2552)

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพื้นฐาน  การจราจรท่ีไดมาตรฐาน
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนพัทลุง 55,500,000   28,400,000    สน.การชาง
2 โครงการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองปองกันอุบัติเหตุดานถนนทางตัดผานรถไฟถนนหวย

ยอด  ซอย  9
4,836,600     -                สน.การชาง

60,336,600   28,400,000   
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ

1 โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการชุมชนทาจีนบริเวณดานขางทิศตะวันออก
ของอาคารที่ทําการชุมชน

1,222,600     -                กองสวัสดิการฯ

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของสํานักการศึกษา 240,000        240,000         สน.การศึกษา
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรของสํานักการศึกษา 195,000        195,000         สน.การศึกษา
4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาของสํานักการศึกษา 203,000        203,000         สน.การศึกษา

1,860,600     638,000        
62,197,200   29,038,000   
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รวมท้ังสิ้น

รวม

รวม

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย
ผลการดําเนินการ



     3.  ผลการดําเนินงานงบคางจายงบประมาณ ป 2553

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.การพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษ
ทรัยากรธรรมชาติควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยว (ยุทธศาสตร  3)

1 3.33 1           3.33       -       -         -       -      1           3.33    

2.การพัฒนากายภาพเมือง 
โครงสรางพ้ืนฐาน  การจราจร
ที่ไดมาตรฐาน  (ยุทธศาสตร 4)

13 43.33 9           30.00     4           13.33      -       -      13         43.33  

ผลการดําเนินงาน

โครงการท่ีเสร็จ

87

รวม
ดําเนินการ

โครงการท่ีอยู โครงการท่ีมี
ในระหวาง การยกเลิกยุทธศาสตร ท้ังหมด

จํานวน
โครงการ

ที่ไดมาตรฐาน  (ยุทธศาสตร 4)
3.สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน (ยุทธศาสตร  5)

2 6.67 1           3.33       1           3.33        -       -      2           6.67    

4.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจ  (ยุทธศาสตร  6)

14 46.67 12         40.00     2           6.67        -       -      14         46.67  

รวม 30 100 23         76.67     7           23.33      -       -      30         100     
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แผนภูมิ  แสดงผลการดําเนินงานโครงการงบคางจายงบประมาณป พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินการ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว
1 โครงการกอสรางทอรับนํ้าเสียถนนวังตอ 795,000        791,000         สน.การชาง

795,000        791,000        
ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพื้นฐาน การจราจรท่ีไดมาตรฐาน

1 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณทางขึ้นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมบน
เขาหนองยวน

47,221,000   45,315,900    สน.การชาง 89

2 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยยุพา
ถนนหวยยอดตรงขามเซนเตอรพอยตอพารทเมนตถึงบานเลขที่ 108/70

834,000        823,000         สน.การชาง

3 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนควนขนุนซอยแยก
ขางบานเลขที่ 60/11 ถึงสุดเขตเทศบาล

430,000        320,000         สน.การชาง

4 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยขางพี.เอส.คารแคร 
แยกถนนบางรักไปทางทิศตะวันออกจดถนนสายเกา (ถนนหนองยวน)

955,200        928,000         สน.การชาง

5 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย 4 วิเศษกุล (ซอยโกขาว) 2,464,000     2,464,000      สน.การชาง
6 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยขางโรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 1,564,000     1,561,500      สน.การชาง

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไดดําเนินการตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบประมาณคางจายป 2553)

หนวยงานท่ี โครงการ  งบประมาณ  เบิกจาย

รวม



ผลการดําเนินการ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ  งบประมาณ  เบิกจาย

7 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนหวยยอดจากทอลอดถนนเดิม
ของแขวงการทางตรังไปทางทิศตะวันออกถึงสุดเขตเทศบาล

3,110,000     2,105,000      สน.การชาง

8 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนบานโพธิ์
ไปทางบานคลองเต็ง

665,000        653,500         สน.การชาง

9 โครงการกอสรางถนนและรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนควนขนุน
ตอจากบานเลขที่ 49/10

5,855,000     5,677,000      สน.การชาง

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทา ค.ส.ล. 
ถนนทากลาง

11,150,000   -                 สน.การชาง 90

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนขนานทางรถไฟ (กันตัง)  
จากถนนคลองนํ้าเจ็ดถึงถนนกันตัง

5,790,000     -                 สน.การชาง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนหวยยอดจาก
สี่แยกทากลางถึงซอยทางเขาโรงภาพยนตรเพชรรามา

1,010,000     -                 สน.การชาง

13 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าและทางเทาพรอมกอสรางเคเบิลใตดินไฟฟาแรงสูง/
แรงตํ่า  ถนนวิเศษกุล

109,300,000 -                 สน.การชาง

190,348,200 59,847,900   รวม



ผลการดําเนินการ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ  งบประมาณ  เบิกจาย

ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
1 โครงการติดต้ังระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 35,000,000   -                 สน.การชาง
2 โครงการจัดทํารายงานประจําป 100,000        99,500           กองวิชาการฯ

35,100,000   99,500          
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ  การเมือง  การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ

1 โครงการติดต้ังไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานในอาคารที่ทําการ
และไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครตรัง

13,000,000   -                 สน.การชาง

2 โครงการจัดหาครุภัณฑสํารวจสํานักการชาง (กลองระดับ) 60,000          42,000           สน.การชาง 91

3 โครงการกอสรางอาคารจอดรถและทดสอบวัสดุภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า 1,430,000     -                 สน.การชาง

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษาของสํานักการศึกษา
(โตะเกาอ้ีนักเรียน 450 ชุด)

486,000        486,000         สน.การศึกษา

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักการศึกษา (ศพด.1 ชุด ,ท.2 2 ชุด) 120,000        120,000         สน.การศึกษา
6 โครงการกอสรางโรงเพาะชําโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 202,000        202,000         สน.การศึกษา
7 โครงการซอมแซมหลังคาและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน 2

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)
495,000        495,000         สน.การศึกษา

รวม



ผลการดําเนินการ

แลวเสร็จ  ระหวาง
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ  งบประมาณ  เบิกจาย

8 โครงการติดต้ังกันสาดอาคารเรียน 2 สําหรับนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)

148,000        148,000         สน.การศึกษา

9 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดานโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 190,000        190,000         สน.การศึกษา
10 โครงการกอสรางร้ัวและปรับภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
348,500        348,500         สน.การศึกษา

11 โครงการติดต้ังเหล็กดัดอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 138,000        138,000         สน.การศึกษา
12 โครงการติดต้ังเหล็กดัดบนขอบกําแพงโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ 213,000        213,000         สน.การศึกษา
13 โครงการกอสรางปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 176,000        176,000         สน.การศึกษา 92

14 โครงการปรับปรุงหองสมุดของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 253,000        253,000         สน.การศึกษา
17,259,500   2,811,500     

243,502,700 63,549,900   
รวม

รวมท้ังสิ้น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  3 
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ปญหาและอุปสรรค 
 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  และโครงการ
คางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ  2553  รวมจํานวนท้ังส้ิน  219  โครงการ  พบวามีโครงการ 
ท่ีไมสามารถดําเนินการ  จํานวน  17  โครงการ  คิดเปนรอยละ  7.76  งบประมาณจํานวน  2,002,000  บาท  
โดยปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการไดสาเหตุเนื่องจาก 

1.  ปจจัยทางดานผูเขารับการอบรม  คือผูเขารับการอบรมไมมีเวลาหรือมีผูสนใจเขารับการอบรม
นอย  ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  เชน โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล 
นครตรัง รุนท่ี 12/2553 

2.  ปจจัยทางดานการบริหาร  บางโครงการเทศบาลดําเนินการอยู เปนประจําตอเนื่องซ่ึงใช
งบประมาณจากคาใชจายประจําปกติของเทศบาลอยูแลว 

3.  ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว 
ซ่ึงสรุปโครงการท่ีไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดังนี้คือ 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักการศึกษา 

2. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน 

สํานักการศึกษา 

3. โครงการจัดการแขงขัน "เทศบาลนครตรังมิน-ิฮาลฟมาราธอน" สํานักการศึกษา 
4. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง  

รุนท่ี 12/2553 
สํานักปลัด 

ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
5. โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาในอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
6. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21) สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
7. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจําถ่ินและศิลปนพ้ืนบาน สํานักการศึกษา 
8. โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร 
9. โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง สํานักปลัด 

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 
10. โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดตรัง สํานักปลัด 
11. โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง  ๆ กองสวัสดิการสังคม 

12. โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด กองสวัสดิการสังคม 

13. โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา กองสวัสดิการสังคม 

14. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุมออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน กองสวัสดิการสังคม 

15. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

16. โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม 

17. โครงการฝกอบรมสงเสริมนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม 
 
 จากการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม  ไดกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro  Yamane´  ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ  .05  ความคลาดเคล่ือนรอยละ  5  ท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน  95%   ไดขนาดกลุมตัวอยาง   400   ครัวเรือน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  แสดงการ
คํานวณกลุมตัวอยางในการจัดเก็บแบบสอบถามดังนี้    

n = N  
          1  +  N  (e)2 
    e =  ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอยาง  (0.05) 
    N =  ขนาดของประชากร   (22,368  ครัวเรือน) 
    n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง   
 
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบดวย 

1.1  ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
ท่ีใช  คือ หาคาความถ่ี (Frequency)  แลวสรุปมาเปนคารอยละ (Percentages) 

1.2  ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale  มี  3  ระดับ  มีเกณฑการใหคะแนน  
ดังนี้ 

3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจ 
1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นไมพอใจ 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  คือ ใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean  :     )     สําหรับการแปลคา 
ไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน  น้ําหนักคะแนนในการแบงชวงช้ัน  3  ระดับ  ดังนี้คือ 

คาเฉล่ียตั้งแต 2.40 – 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในพอใจมาก 
คาเฉล่ียตั้งแต 1.70 – 2.39 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในพอใจ 
คาเฉล่ียตั้งแต 1.00 – 1.69 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในไมพอใจ 

 
 
 
 

X
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จากการตอบแบบประเมินสรุปได  2  ตอน  ดังนี ้
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
1.  เพศ    
 ชาย 179 44.75 
 หญิง 221 55.25 

รวม 400 100 
2.  อายุ    
 ตํ่ากวา  20  ป 40 10.00 
 20-30  ป 75 18.75 
 31-40  ป 72 18.00 
 41-50  ป 84 21.00 
 51-60  ป 68 17.00 
 มากกวา  60  ป 61 15.25 

รวม 400 100 
3.  การศึกษา    
 ประถมศึกษา 111 27.75 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 91 22.75 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา 50 12.50 
 ปริญญาตร ี 122 30.50 
 สูงกวาปริญญาตร ี 22 5.50 
 อื่นๆ 4 1.00 

รวม 400 100 
4.  อาชีพหลัก    
 รับราชการ 42 10.50 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 45 11.25 
 คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 124 31.00 
 รับจาง 97 24.25 
 นักเรียน/นักศึกษา 47 11.75 
 เกษตรกร 5 1.25 
 อื่นๆ 40 10.00 

รวม 400 100 
ตารางที่  1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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จากตารางท่ี  1  สรุปไดดังนี้   

1.  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  55.25   ของผู
ประเมินท้ังหมด   รองลงมาเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 44.75  ของผูประเมินท้ังหมด  

2.  ผูตอบแบบสอบถามอายุระหวาง  41-50  ป  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  21.00 ของผู
ประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออายุระหวาง  20-30  ป  คิดเปนรอยละ  18.75  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือ
อายุระหวาง  31-40  ป  คิดเปนรอยละ  18.00  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออายุระหวาง  51-60  ป  คิด
เปนรอยละ  17.00  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออายุมากกวา  60  ป  คิดเปนรอยละ  15.25  ของผูประเมิน
ท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือ  อายุต่ํากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  10.00  ของผูประเมินท้ังหมด 

3.  ผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
30.50  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  27.75  ของผูประเมินท้ังหมด  
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ  22.75  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ  12.50  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ  5.50  ของผูประเมินท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือระดับอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  1.00  ของผูประเมิน
ท้ังหมด   

4.  ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  31.00  
ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ  24.25  ของผูประเมินท้ังหมด    รองลงมาคือ  
นักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละ  11.75  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือเอกชน/รัฐวิสาหกิจ   คิดเปนรอย
ละ  11.25  ของผูประเมินท้ังหมด   รองลงมาคือรับราชการ  คิดเปนรอยละ  10.50 ของผูประเมินท้ังหมด    
รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  10.00  ของผูประเมินท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือเกษตรกร  คิดเปนรอย
ละ  1.25  ของผูประเมินท้ังหมด   
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ตอนที่  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 
ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  มีผูตอบแบบประเมินท้ังหมด  400  คน 
ซ่ึงผลการวิเคราะหแบงไดดังนี ้
 

รายการ ระดับความคิดเห็น (รอยละ) คาเฉลี่ย ระดับ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 37.75 60.00 2.25 2.36 พอใจ 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

38.25 59.25 2.50 2.36 พอใจ 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

31.75 59.75 8.50 2.23 พอใจ 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ตอสาธารณะ 

27.25 63.50 9.25 2.28 พอใจ 

5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

22.50 65.00 12.50 2.10 พอใจ 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.00 66.25 8.75 2.16 พอใจ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
ของประชาชนในทองถ่ิน 

33.75 59.25 7.00 2.27 พอใจ 

8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน 

30.00 62.25 7.75 2.22 พอใจ 

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 34.00 60.75 5.25 2.29 พอใจ 
โดยภาพรวม 2.24 พอใจ 

ตารางที่  2  แสดงรอยละของความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 
จากตารางท่ี  2  พบวา ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง สวนใหญมี
ความคิดเห็นดานตางๆ อยูในระดับพอใจ   และโดยภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง โดยเฉล่ียอยูในระดับพอใจ  มีคาเฉล่ีย  2.24   และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม  และการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  มีความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด  มีคาเฉล่ีย  2.36   รองลงมาคือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
มีคาเฉล่ีย  2.29 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  มีคาเฉล่ีย  2.28   
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ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉล่ีย  2.27   
การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉล่ีย  2.23  การแกไขปญหาและ 
การตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉล่ีย  2.22   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
มีคาเฉล่ีย  2.16  และความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  มีคาเฉล่ีย  2.10 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่  4 
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สรุปความเห็นและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจําป  พ.ศ. 2554  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคําส่ังท่ี  
377/2553  ลงวันท่ี  15  มิถุนายน  2553  ไดประชุมติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปแลวเม่ือวันท่ี  17  พฤศจิกายน พ.ศ.2554  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังตอแผนพัฒนาเทศบาล นครตรัง  
คณะกรรมการฯ  ใหนําสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนายกเทศมนตรีทราบในประเด็นตางๆ  ดังนี ้

1.  ควรมีการประเมินผลการดําเนินการท้ังในดานความพึงพอใจและดานคุณภาพการ
ดําเนินงานของโครงการและประโยชนของโครงการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
ในการดําเนินโครงการ  

2.  ใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
ปละ  3  ครั้ง  (รอบระยะเวลา  4  เดือนตอครั้ง) 

3.  ใหมีการประกวดโครงการตัวอยางท่ีมีการติดตามประเมินผลไดครบถวนถูกตอง  โดยให
คณะกรรมการติดตามฯ  เปนผูตัดสินเม่ือส้ินปงบประมาณ 

4.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการตางๆ ในแตละ
ยุทธศาสตรโดยท่ีประชุมไดคัดเลือกโครงการ จํานวน  34  โครงการ  ดังนี ้

 -ยุทธศาสตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ไดแก 
(1)  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 
(2)  โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง  
(3)  โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน 
-ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
(4)  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(5)  โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 
(6)  โครงการอบรมการสุขาภิบาล 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม

การทองเที่ยว 
(7)  โครงการปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะขางบานพักปลัดจังหวัด 
(8)  โครงการกอสรางพนัง กันดินคลองน้ําเจ็ด บริเวณถนนวิเศษกุล 
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-ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
(9)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนทุงควน เช่ือมตอ 

ถนนรักษจันทน ซอย 3  (ซอยวิโนทัย) 
(10)  โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธ์ิจากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขต

เทศบาล 
(11)  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกันตัง บริเวณถนนพาดทางรถไฟ 
(12)  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  5  หนองยวน 
(13)  โครงการกอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภ 

เช่ือมถนนควนคีรี ถึงสวนสาธารณะทับเท่ียง 
(14)  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย 
(15)  โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพัก   ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8  

(ซอยตนจําป)  เริ่มจากถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน 
(16)  โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนพระงาม ขางบานเลขท่ี 

5/1  ถึงบานเลขท่ี  28  เช่ือมตอของเดิม 
(17)  โครงการกอสรางถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานโพธ์ิ ซอยแยก 

ขางบานเลขท่ี  2/3 
(18)  โครงการปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
(19)  โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
(20)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํ า  ค .ส.ล. ขางบานเลขท่ี 7/7  

ถึงบานเลขท่ี 7/30 ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 
(21)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริบรรณ 
(22)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนขางวัดนิโครธาราม 

ตอจากของเดิมหนาบานเลขท่ี  21/48 ถึงทอบล็อกคลองหวยยาง 
(23)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13  รัษฎา  

ขางบานเลขท่ี  105/50 ไปทางทิศใต จดคลองน้ําเจ็ด 
(24)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนรักษจันทน ซอย  7   

ถึงถนนรักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก) 
(25)  โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนน วัดคลองน้ําเจ็ด 

(บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขท่ี  2/5 ไปทางทิศเหนือ 
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-ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
(26)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(27)  โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ 
(28)  โครงการใหบริการมอบปายเลขท่ีบานเพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
-ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
(29)  โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
(30)  โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร 
(31)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
(32)  โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
-ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 
(33)  โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
(34)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
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