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 การติดตามและประเมินผล  เปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว  อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
ประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบ เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับประโยชน  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถ
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เหตุการณ 
 ดังนั้น  เทศบาลนครตรังจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 1 ตุลาคม 2555 -30 กันยายน 2556) เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
แกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและ
สถานการณภายนอก และเพื่อเปนขอมูลยอนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เพื่อแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
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การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ระหวาง  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

********************************** 
 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ินตองรายงานผลการดํ า เนินงานตอประชาชนในเ ร่ืองการจัดทํางบประมาณ  

การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป   เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ 

การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ .  2548 ขอ  30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30(5) เทศบาลนครตรังจึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ซ่ึงดําเนินการในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556 มาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้คือ 

 ก.  วิสัยทัศน  (Vision) 

       "สังคมดี  มีคุณภาพ  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูเมืองแหงการเรียนรู" 

ข.  พันธกิจ  (Mission) 

 1.  สรางความสมดุลของการพัฒนาระหวางคน สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 2.  สงเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3.  สงเสริมและสนับสนุนสังคมใหมีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย

เพื่อมุงไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน 

 5.  สงเสริมการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 
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ค.  คานิยม 

 “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 

ง.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  (Strategies)   เทศบาลนครตรังไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรไว  8  ยุทธศาสตร 26 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  1.1 พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 

  1.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน 

  1.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 

  1.4 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

  1.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

2. การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

  2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 

  2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชน และสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค 

 3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว 

  3.1 สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 

  3.3 เพิ่มศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน 

  4.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดนิอยางถูกตองตามศักยภาพที่มีอยู 

4.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

  4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

 5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  5.1 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 

  5.2 รักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6.1 อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6.2 สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
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7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 

  7.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 

  7.2 ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

  7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 

  7.5 พัฒนาความเปนเลิศการเมือง การบริหาร และยกระดบัการบริหารจดัการองคกร 

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 

  8.1 สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

8.2 เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

  8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  แกประชาชน 

  8.4 สนับสนุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับรายได 

 

 

 

 

 



จ.  การวางแผนงบประมาณ

(พ.ศ.2556 - 2558) ฉบับเพิ่มเติม จํานวน 5 ฉบับ ดังน้ี

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม

ที่มีคุณภาพ

62            64,214,200         49 55,636,000        49 55,686,000      

2. การอนามัยและการสาธารณสุข

ที่มีคุณภาพ

17            27,778,000         15 25,678,000        15 25,678,000      

3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม

การทองเที่ยว

21            283,777,500       15 195,080,000      5 146,600,000    

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสราง

พ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน

45            170,309,200       29 493,718,500      6 19,771,000      

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 15            3,875,000           13 3,720,000          13 3,720,000        

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

16            12,495,000         13 10,835,000        13 10,835,000      

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 74            541,818,000       30 52,526,000        16 236,884,000    

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 29            191,498,900       24 56,098,900        24 56,098,900      

รวม 279          1,295,765,800    188 893,292,400      141 555,272,900    

ทั้งน้ีไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) และแผนพัฒนาสามป 

ยุทธศาสตร

ป 2556 ป 2557 ป 2558

               เทศบาลนครตรัง  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)   เมื่อวันที่   29   มิถุนายน  2555
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               เทศบาลนครตรัง    ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.2554 - 2559)    และแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2556 - 2558)     ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวทีประชาคม

การประชุมกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่    กอนนํามา

จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป



ฉ.  การจัดทํางบประมาณ

เทศบัญญัติฉบับเพิ่มเติม จํานวน 2 ฉบับ จํานวน 22  โครงการ งบประมาณ 77,242,500 บาท รวมท้ังโครงการ

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 50 63,324,460.00                        

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 14 28,595,460.00                        

โครงการที่นํามาจัดทํางบประมาณทั้งสิ้น 190 โครงการ งบประมาณ 371,574,959 บาท

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังน้ี

          ผูบริหารเทศบาลนครตรัง    ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ    เมื่อวันที่  13  กันยายน  2555  โดยมี

โครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ   จํานวน  153 โครงการ    งบประมาณ  212,642,920 บาท  และมี
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ที่มีการโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมอีกจํานวน 15 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 81,689,539 บาท รวมจํานวน

ุ ุ , ,

3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

10 32,391,500.00                        

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไดมาตรฐาน

38 87,053,000.00                        

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 3,704,700.00                          

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น

14 10,138,400.00                        

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 34 141,523,339.00                      

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 17 4,844,100.00                          

รวม 190 371,574,959.00                      



แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณประจําป พ.ศ.2556 ในแตละยุทธศาสตร
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ช.  การดําเนินงาน

1.  โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 50 63,324,460.00                        

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 14 28,595,460.00                        

3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

10 32,391,500.00                        

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไดมาตรฐาน

38 87,053,000.00                        

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 3,704,700.00                          

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น

14 10,138,400.00                        

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 34 141,523,339.00                      

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 17 4,844,100.00                          

รวม 190 371,574,959.00                      

2.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ได

มาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

1 4,836,600.00                          

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ

(ยุทธศาสตร 6)

1 1,222,600.00                          

รวม 2 6,059,200.00                          
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          เทศบาลนครตรัง  ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 

4  ธันวาคม พ.ศ. 2555  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการทั้งหมด จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี



3.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจร

ที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

1 109,150,000.00                      

รวม 1 109,150,000.00                      

4. โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

(ยุทธศาสตร 4)

2 1,725,400.00                          

2.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 1 3,230,000.00                          

รวม 3 4,955,400.00                          

5. โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

1.การพัฒนาสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการ

สงเสริมการทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

5 198,266,000.00                      

2.การพัฒนาศักยภาพเมืองโครงการสรางพื้นฐานการจราจรที่ได

มาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

23 29,419,000.00                        

3.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 24 67,240,090.00                        

รวม 52 294,925,090.00                      
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ซ.  การใชจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี

     1.  โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ (บาท)
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 62 50 54,372,924.17            

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 17 14 24,735,990.20            

3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

21 10 656,083.00                 

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไดมาตรฐาน

45 38 8,170,422.57              

5  การมีสวนรวมของทกภาคสวน 15 13 2 637 172 91              
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               เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ยุทธศาสตร

จํานวน

โครงการ 

(ตามแผนพัฒนา)

การเบิกจาย

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 15 13 2,637,172.91              

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

16 14 9,828,162.93              

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 74 34 35,873,387.13            

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 29 17 1,689,890.50              

รวม 279 190 137,964,033.41          

แผนภูมิแสดงการเบิกจายงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

การเบิกจาย

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

ย.6

ย.7

ย.8
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     2.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐาน

การจราจรที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

1 - -

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนา

เศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร 6)

1 1 1,222,600.00              

รวม 2 1 1,222,600.00              

     3.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวน จํานวน

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

การเบิกจาย

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ

การเบิกจาย
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โครงการ งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐาน

การจราจรที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

1 - -

รวม 1 0 0

ท้ังหมด



     4.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ได

มาตรฐาน(ยุทธศาสตร 4)

2 2 1,490,000.00              

2.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 1 1 461,740.00                 

รวม 3 3 1,951,740.00              

     5.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวน

โครงการ

จํานวน

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

การเบิกจาย
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ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด

การเบิกจาย

1.การพัฒนาสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

5 1               2,472,000.00 

2.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ได

มาตรฐาน(ยุทธศาสตร 4)

23 8 13,520,549.00            

3.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 24 5 3,098,661.00              

รวม 52 14 19,091,210.00            



ฌ.  ผลการดําเนินงาน

     1.  ผลการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 62 22.22 50 17.92 45 23.68 0 0.00 5 2.63 50 26.32        
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 17 6.09 14 5.02 11 5.79 0 0.00 3 1.58 14 7.37          
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการ

สงเสริมการทองเที่ยว
21 7.53 10 3.58 2 1.05 6 3.16 2 1.05 10 5.26          

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน 45 16.13 38 13.62 11 5.79 25 13.16 2 1.05 38 20.00        
5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 15 5.38 13 4.66 13 6.84 0 0.00 0 0.00 13 6.84          
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 16 5.73 14 5.02 14 7.37 0 0.00 0 0.00 14 7.37          
7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 74 26.52 34 12.19 21 11.05 12 6.32 1 0.53 34 17.89        
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 29 10.39 17 6.09 10 5.26 0 0.00 7 3.68 17 8.95          

รวม 279 100 190 68.10 127 66.84 43 22.63 20 10.53 190 100.00

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

ตามแผนพัฒนา
ดําเนินงานใน

ปพ.ศ.2556
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ไมดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ
รวม



 

ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ยุทธศาสตร ที่  1  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

240,000         -                      
สน.การศึกษา

2 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกนักเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

          400,000 150,000.00         
สน.การศึกษา

3 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ           100,000 76,272.00            สํานักปลัดฯ

4 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน อปท.        6,000,000 5,920,333.00      สน.การศึกษา

5 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง           170,000 152,299.00          สน.การศึกษา

6 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล           550,000 281,630.00         สน.การศึกษา

7 โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง           100,000 70,780.00           
สน.การศึกษา

8 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง           200,000 199,953.00         สน.การศึกษา

9 โครงการเงินอุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง           300,000 300,000.00         สน.การศึกษา

10 โครงการความรวมมือสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น           200,000 40,400.00           สน.การศึกษา

11 โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี             50,000 48,917.00           
กองสวัสดิการฯ

12 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน        1,698,500 1,698,412.00      สน.การศึกษา

13 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง           800,000 575,723.00         สน.การศึกษา
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ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

14 โครงการบัณฑิตชุมชน        1,800,000 1,652,459.27      กองสวัสดิการฯ

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา      18,393,260 14,893,130.00    สน.การศึกษา

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

     18,690,000 17,184,629.00    
สน.การศึกษา

17 โครงการวันพอแหงชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง             80,000 79,969.00           สน.การศึกษา

18 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง

 -กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายแกเยาวชนและประชาชน

 -กิจกรรมเลนกีฬาหลังเลิกเรียนและวันหยุด

 -กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสูเด็กและเยาวชนตรังประจําป2555 (ไตรมาส 2)

 -กิจกรรมฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน (ไตรมาส 2)

-กิจกรรมจัดฝกอบรมภาคฤดูรอน (ไตรมาส 3)

-กิจกรรมคายเยาวชนสัมพันธภาคใต (ไตรมาส 3)

          640,000 638,067.80         

สน.การศึกษา
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19 โครงการสงเสริมพัฒนาผูนําองคกรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุมตางๆ           518,800 518,088.00         กองสวัสดิการฯ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง

 -กิจกรรมฝกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.

          350,000 123,957.50         
สํานักปลัดฯ

21 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 500,000         375,200.00         สน.การศึกษา

22 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลนครตรัง             50,000 31,700.00           สน.การศึกษา

23 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาทองถิ่น             50,000 -                      สน.การศึกษา

24 โครงการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง             30,000 29,979.00           สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

25 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง             30,000 29,985.00           สน.การศึกษา

26 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง           150,000 149,370.00         สน.การศึกษา

27 โครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย               8,000 8,000.00             สน.การศึกษา

28 โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร             65,900 65,824.00           สน.การศึกษา

29 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง           100,000 68,400.00           สน.การศึกษา

30 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง           100,000 100,000.00         สน.การศึกษา

31 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ           100,000 60,722.00           กองสวัสดิการฯ

32 โครงการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต           150,000 124,979.00         สน.การศึกษา
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33 โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย             50,000 29,122.00           สน.การศึกษา

34 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา        3,102,900 3,094,860.00      สํานักปลัดฯ

35 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน           200,000 106,190.50         สํานักปลัดฯ

36 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)           900,000 747,325.00         กองสาธารณสุขฯ

37 โครงการจัดการแขงขันเทศบาลนครตรังมินิฮาลฟมาราธอน           300,000 163,228.00         สน.การศึกษา

38 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง           300,000 276,539.40         สน.การศึกษา

39 โครงการเขาคายฝกอบรมทศันศึกษาปรับพื้นฐานการเรียนรูนักเรียนชั้น ม.4 รร.ท.2 

(วัดกะพังสุรินทร)

          700,000 650,470.00         สน.การศึกษา

40 โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รร.ในสังกัดเทศบาลนครตรัง           100,000 96,220.00           สน.การศึกษา

41 โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท.เจาภาพระดับภาคใต        2,100,000 1,397,029.00      สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

42 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

       1,200,000 1,030,687.70      สน.การศึกษา

43 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง             70,000 60,233.00           สน.การศึกษา

44 โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง               5,000 4,840.00             สน.การศึกษา

45 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน           500,000 -                      สน.การศึกษา

46 โครงการใหความชวยเหลือประชาชนทางดานกฏหมาย             50,000 -                      กองวิชาการฯ

47 โครงการวันแมแหงชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง             80,000 79,263.00           สน.การศึกษา

48 โครงการประกวดแอโรบิคดานซเพื่อเยาวชนและประชาชน             50,000 -                      สน.การศึกษา

49 โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง           502,100 502,086.00         กองสวัสดิการฯ

50 โครงการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอบ

คัดเลือก ระดับภาคใต ครั้งที่ 31 ประจําป 2556

          500,000 485,652.00         สน.การศึกษา 16

63,324,460    54,372,924.17    45              -             5               

ยุทธศาสตรที่  2  การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

1 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,000,000      988,485.00          กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคไมติดตอ 120,000         82,540.00            กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 2,000,000      95,700.00            กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000         197,563.24          กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 200,000         199,401.40          กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 70,000           69,400.00            กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 200,000         199,925.00          กองสาธารณสุขฯ

รวม 50 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

8 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 150,000         93,800.00            กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการอาหารเสริม (นม) 14,332,060    13,252,075.56     สน.การศึกษา

10 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน 300,000         -                       กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

9,473,400      9,465,600.00       สน.การศึกษา

12 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 100,000         -                       กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการความรวมมือทางดานสุขาภิบาล 200,000         -                       กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการรณรงคปองกันยาเสพตดิโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 250,000         91,500.00            สน.การศึกษา

28,595,460    24,735,990.20    11              -             3               
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

1 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 100,000         99,800.00            กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 -กิจกรรมจัดการแขงขันรถบังคับวิทยุ

 -กิจกรรมมัคคุเทศกนอย

 -กิจกรรมคัดเลือกยุวทูตตรัง

550,000         -                      

 สํานักปลัดฯ

3 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 584,500         556,283.00         
 กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการศูนยการเรียนรู ICT เฉลิมพระเกียรติเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 1,200,000      -                       สํานักปลัดฯ

5 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําพรอมทางเทาถนนเพลินพิทักษ บริเวณหนองน้ํา

สาธารณะ

478,000         -                       สํานักการชาง

รวม 14 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

6 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกะพังสุรินทร 12,582,000    -                       สํานักการชาง

7 โครงการปรับภูมิทัศนที่สาธารณประโยชนบริเวณหนองน้ําหลังหางสิริบรรณ 2,997,000      -                       สํานักการชาง

8 โครงการปรับปรุงอาคาร 200 ป และศาลาพักผอนภายในสวนสาธารณะอนุสาวรีย

พระยารัษฎานุประดิษฐ

2,500,000      -                       สํานักการชาง

9 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการ

กอสรางระบบกําจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะและ

ระบบบําบัดน้ําเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครตรัง

11,000,000    -                       สํานักการชาง

10 โครงการกอสรางบอตรวจทอสูบน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียสถานีสูบน้ําเสีย

คลองน้ําเจ็ด จากถนนขนานทางรถไฟไปถนนทากลาง

400,000         -                       สํานักการชาง 18

32,391,500    656,083.00         2                 6                 2               

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนน้ําผุด ซอย 4 

เชื่อมตอแนวเดิม

70,000           59,681.03           
สํานักการชาง

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนจริงจิตรขางโรงยาง

ศรีตรังทางเขาตําหนักเทวสถานพระศรีอุมาเทวีลักษมี

100,000         74,084.14           
สํานักการชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนพระราม 6 (ตรอก

ปลา) หลังโรงเรียนสภาราชินี

70,000           23,794.55           
สํานักการชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะบริเวณแยกรัษฎา ซอย 9 ตรง

ขามที่ทําการชุมชนโปะเซง

70,000           54,803.17           
สํานักการชาง

รวม 10 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะบริเวณแยกรัษฎา ซอยตรงขาม

สนามกีฬาเทศบาลนครตรังเชื่อมตอจากแนวเดิม

60,000           57,724.22           
สํานักการชาง

6 โครงการปรับปรุงอุปกรณเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร 1,040,000      1,037,164.46      สํานักปลัดฯ

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเวียนกะพังและถนนบาน

โพธิ์ ซอย 2

18,000,000    -                      สน.การชาง

8 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนบริเวณหนาหอสมุดแหงชาติจากแยกทากลาง

ถึงแยกกันตัง (พาดทางรถไฟ)

2,114,000      -                      สน.การชาง

9 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนขนานทางรถไฟจากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ํา

เจ็ดเชื่อมตอจากของเดิม

1,235,000      -                      สน.การชาง

10 โครงการกอสรางถนนทุงควนซอยขางบานเลขที่ 82 (โรงเลื่อย) 1,205,000      1,010,000           สน.การชาง

19

11 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโคกขัน ซอยชุมชนโคกขัน 917,000         838,171              สน.การชาง

12 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตังถึงสุดเขต

เทศบาลนครตรัง (ขางรานตํานานลาว)

374,500         326,000              สน.การชาง

13 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เชื่อมระหวางถนนหวยยอด ซอย 1

 กับซอย 3 ขางบานเลขที่ 65/22 ถึง 123/21 และ 123/22 ถึง 123/16

3,580,000      2,880,000           สน.การชาง

14 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจาก

บานเลขที่ 130 ไปทางทิศตะวันออกจดถนนรัษฎา

795,000         648,000              สน.การชาง

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรักษจันทน ตรงขามรานสยามภัณฑ

วัตถุกอสราง

750,000         -                      สน.การชาง



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

16 โครงการกอสรางถนนหนองยวน ซอย 5 1,161,000      1,161,000           สน.การชาง

17 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางถนนและทางระบายน้ําแยกถนนบานโพธิ์ ซอย 2 350,000         -                      สน.การชาง

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกอุดมลาภ ซอย 7 388,600         -                      สน.การชาง

19 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา บริเวณถนนควนขนุนซอย 2 เริ่มตนจาก

ขางบานเลขที่ 32/5 ไปทางทิศตะวันออก จดรางระบายน้ําของเดิมหนาบานเลขที่ 20

670,000         -                      สน.การชาง

20 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอย 2/2 ตอจาก

ของเดิมไปจดถนนวังตอ ซอย 2

132,000         -                      สน.การชาง

21 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขาง

บานเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด

1,310,000      -                      สน.การชาง 20

22 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากถนนรัษฎา ซอย 9 ขาง 

ณัทฐาอพารทเมนตไปทางทิศใตและทิศตะวันออกจดถนนรัษฎา ซอย 9

1,622,000      -                      สน.การชาง

23 โครงการขยายเขตการจายน้ําประปาบริเวณถนนรัษฎา ซอย 13 386,000         -                      สน.การชาง

24 โครงการติดตั้งปายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรัง 1,000,000      -                      สน.การชาง

25 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนกันตัง 2,191,000      -                      สน.การชาง

26 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนราชดําเนิน 3,553,000      -                      สน.การชาง

27 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโคงเวทิน ถนนกันตัง 1,347,000      -                      สน.การชาง

28 โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินถนนวิเศษกุล 24,362,000    -                      สน.การชาง

29 โครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณสามแยกหมี 592,000         -                      สน.การชาง



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

30 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําพรอมผิวจราจรและรางวีหลังทอ ถนนน้ําผุด

ดานขวาทางเริ่มตนจากคลองหวยยางถึงบริเวณถนนน้ําผุดซอย 4

2,745,000      -                      สน.การชาง

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกันตัง ซอย 10 เริ่มจากถนนกันตัง (ขางสมาคม

ฮกเกี้ยน) ถึงทางเขาบาน สท.ทวีศักดิ์ นาคพล

1,581,000      -                      สน.การชาง

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและกอสรางรางระบายน้ําถนนควนขนุนไปทางทิศใต

จดสะพานควนขนุน

1,704,000      -                      สน.การชาง

33 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนกันตัง 1,715,400      -                      สน.การชาง

34 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ 2,623,000      -                      สน.การชาง

35 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพระราม 6 3,131,200      -                      สน.การชาง
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36 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนพัทลุงหนาสวนสาธารณะทับเที่ยง 344,600         -                      สน.การชาง

37 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณจุดภูมิทัศนริมคลองหวยยาง (C1-C9) 1,263,700      -                      สน.การชาง

38 โครงการศึกษาออกแบบระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง 2,500,000      -                      สน.การชาง

87,053,000    8,170,422.57      11              25              2               

ยุทธศาสตรที่  5  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

1 โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 200,000         23,827.00           กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ 200,000         189,925.00         กองวิชาการฯ

3 โครงการจดัการเลือกตั้ง 545,700         545,644.31         สํานักปลัดฯ

รวม 38 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

4 โครงการใหบริการจัดทําปายเลขที่บานเพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

400,000         160,000.00         
สํานักปลัดฯ

5 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 200,000         22,523.00           กองสวัสดิการฯ

6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 250,000         23,544.00           กองวิชาการฯ

7 โครงการจัดทํารายงานประจําป 250,000         190,000.00         กองวิชาการฯ

8 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง

 -โครงการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน

 -โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

 -โครงการโตวาที

200,000         135,019.60         สน.การศึกษา
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9 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 70,000           46,575.00           กองวิชาการฯ

10 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล 50,000           -                      กองวิชาการฯ

11 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารของเทศบาลนครตรัง

นางฟาสาร

700,000         681,000.00         กองวิชาการฯ

12 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง 239,000         238,950.00         กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม 400,000         380,165.00         สํานักปลัดฯ

3,704,700      2,637,172.91      13              -             -            รวม 13 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่  6  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

1 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถิ่น

 -กิจกรรมจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก

 -กิจกรรมเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม (ไตรมาส 2)

 -กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน  (ไตรมาส 2)

3,080,500      3,076,931.61      

สํานักปลัดฯ

2 โครงการเตรียมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผัก 460,000         249,225.30         สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000         211,500.00         สน.การศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ 100,000         87,762.00           สน.การศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 668,300         668,237.40         สน.การศึกษา
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6 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000           43,100.00           สน.การศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 784,000         783,910.00         สน.การศึกษา

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 735,000         710,741.62         สน.การศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 200,000         199,020.00         สน.การศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 100,000         123,655.00         สน.การศึกษา

11 โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน 150,000         113,500.00         สน.การศึกษา

12 โครงการประกวด ประชัน ประลอง สาธิต บรรเลง และแสดงกิจกรรมวันงานพระ

ยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย

970,000         970,000.00         กองสวัสดิการฯ

13 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 2,490,600      2,490,580.00      สน.การศึกษา

14 โครงการสงเสริมการศึกษาและการศาสนาอิสลาม 100,000         100,000.00          สน.การศึกษา

10,138,400    9,828,162.93      14              -             -            รวม 14 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาศักยภาพขององคกร

1 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

 -โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง

 -โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

1,000,000      753,105.15         

สํานักปลัดฯ

2 โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการทองเที่ยว 

(Trang City Free Wi-Fi)

1,800,000      1,528,999.98      
สํานักปลัดฯ

3 โครงการประชุมคณะผูบริหารหัวหนาสวนการงานและพนักงานเทศบาล 60,000           7,745.00             สํานักปลัดฯ
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4 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดตรัง 50,000           -                      สํานักปลัดฯ

5 โครงการใหบริการประชาชนของสํานักทะเบียนราษฎรและบัตร 30,000           28,410.00           สํานักปลัดฯ

6 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1,644,000      479,950.00         สํานักปลัดฯ

7 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000           6,526.00             สํานักปลัดฯ

8 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95 7,378,000      -                      สน.การชาง

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค

สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95

3,442,000      -                      สน.การชาง

10 โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารอเนกประสงคเปนหองประชุมสภาเทศบาล

นครตรัง

5,028,000      -                      สํานักปลัดฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

11 โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรังและสถานียอย (กอสรางสถานี

ดับเพลิงยอยสวนจันทน)

7,732,000      -                      สํานักปลัดฯ

12 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครตรัง 12,038,000    -                      สํานักปลัดฯ

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ํา (สนามกีฬาทุงแจง) 850,000         -                      สน.การศึกษา

14 โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารและหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง

สุรินทร)

14,728,000    -                      สน.การศึกษา

15 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 190,000         186,000.00         สน.การศึกษา

16 โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 329,700         285,000.00         สน.การศึกษา

17 โครงการซอมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝาเพดานอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียน

เทศบาล 3 (บานนาตาลวง)

518,900         515,000.00         สน.การศึกษา 25

18 โครงการปรับปรุงสถานที่ปรุงอาหารดานหลังอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4

 (วัดมัชฌิมภูมิ)

124,000         123,000.00         สน.การศึกษา

19 โครงการติดตั้งมานปรับแสงในหองเรียนและหองพิเศษอาคารเรียน 4 ชั้น  โรงเรียน

เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

190,000         112,000.00         สน.การศึกษา

20 โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูเหล็กและราวสแตนเลสอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน

เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

389,000         269,000.00         สน.การศึกษา

21 โครงการกอสรางหองน้ํา หองสวม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 616,000         613,000.00         สน.การศึกษา

22 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 631,000         -                      สน.การศึกษา

23 โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูและหนาตางศูนยเด็กเล็ก (ศูนย 2) ของโรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

148,000         132,000.00         สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

24 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 20,000,000    19,595,000.00    สน.การศึกษา

25 โครงการติดตั้งสกอรบอรด จอ LED Display Full Colors เทศบาลนครตรัง 7,250,000      -                      สน.การศึกษา

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมลูวิ่งสนามกรีฑา สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 850,000         -                      

27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2,555,000      -                      

28 โครงการปรับปรุงสนามกีฬายิงปนสิรินธรสนามกีฬาทุงแจง 7,140,000      -                      

29 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 40,959,200    7,757,022.00      

 -รถบรรทุก (ดีเซล) 494,000         494,000.00         กองวิชาการฯ

 -ไมโครโฟน 50,000           39,000.00           กองวิชาการฯ

 -เครื่องขยายเสียง (ระบบเสียงตามสายภายในสํานักงาน) 70,000           67,500.00           กองวิชาการฯ
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 -เครื่องขยายเสียง (สําหรับติดตั้งในรถยนต) 70,000           -                      กองวิชาการฯ

 -แฟลช 20,000           17,800.00           กองวิชาการฯ

 -เครื่องพิมพ 19,000           15,250.00           กองวิชาการฯ

 -กลองถายภาพวิดีโอ 150,000         -                      กองวิชาการฯ

 -กลองถายภาพนิ่ง 26,000           22,000.00           กองคลัง

 -ตูทําน้ําเย็น 6,000             3,590.00             กองคลัง

 -ถังตมน้ําไฟฟาแสตนเลส 12,000           7,822.00             กองคลัง

 -เครื่องคอมพิวเตอร 15,000           12,390.00           กองคลัง

 -เครื่องพิมพ 8,400             5,390.00             กองคลัง

 -เครื่องสํารองไฟฟา 1,800             1,550.00             กองคลัง

 -เครื่องแท็บเลตคอมพิวเตอร 50,000           37,800.00           กองคลัง



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

 -โตะทํางาน 30,000           30,000.00           สน.การศึกษา

 -ตูไม 80,000           78,000.00           สน.การศึกษา

 -ตูเหล็ก 11,000           8,400.00             สน.การศึกษา

 -เกาอี้ทํางาน 30,000           11,400.00           สน.การศึกษา

 -เกาอี้ 36,000           39,100.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องโทรสาร 18,000           9,800.00             สน.การศึกษา

 -พัดลม 25,000           16,450.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องปรับอากาศ 164,200         50,000.00           สน.การศึกษา
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 -เครื่องดูดฝุน 15,000           13,910.00           สน.การศึกษา

 -รถเข็น 20,000           19,000.00           สน.การศึกษา

 -แทนบรรยาย 7,500             7,300.00             สน.การศึกษา

 -ชั้นวางหนังสือ 245,300         -                      สน.การศึกษา

 -รถโดยสาร 1,232,400      -                       สน.การศึกษา

 -กลองถายวีดีโอ 30,000           19,500.00           สน.การศึกษา

 -กลองจุลทรรศน 208,000         -                      สน.การศึกษา

 -รถเข็นอาหาร 30,000           29,000.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 6,000             5,000.00             สน.การศึกษา

 -หมอหุงขาว 26,000           22,000.00           สน.การศึกษา

 -โตะเทเบิลเทนนิส 16,000           14,220.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอร 195,000         148,680.00         สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

 -เครื่องสํารองไฟฟา 37,800           31,000.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องพิมพ 81,000           37,730.00           สน.การศึกษา

 -เครื่องเลนดีวีดี 56,000           -                      สน.การศึกษา

 -เครื่องรับโทรทัศน 469,000         -                      สน.การศึกษา

 -เครื่องปมน้ํา 35,000           -                      สน.การศึกษา

 -เครื่องตัดหญา 19,000           -                      สน.การศึกษา

 -วอลเลยบอลชายหาด 99,000           -                      สน.การศึกษา

 -เกาอี้ทํางาน 6,000             5,700.00             กองสาธารณสุขฯ

 -เกาอี้ 6,500             4,800.00             กองสาธารณสุขฯ
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 -เครื่องโทรสาร 18,000           9,800.00             กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องปรับอากาศ 33,400           32,000.00           กองสาธารณสุขฯ

 -รถบรรทุกขยะ 950,000         892,000.00         กองสาธารณสุขฯ

 -รถเข็น 850,000         -                      กองสาธารณสุขฯ

 -สัญญานไฟฉุกเฉิน 50,000           26,750.00           กองสาธารณสุขฯ

 -กลองถายภาพนิ่ง 5,000             4,490.00             กองสาธารณสุขฯ

 -เตียงเฟาวเลอร 728,000         -                      กองสาธารณสุขฯ

 -ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณชวยหายใจ 45,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องดูดเสมหะ 55,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เตียงลมแบบใชไฟฟา 37,500           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องพนละอองยา 75,000           -                      กองสาธารณสุขฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

 -รถเข็นชนิดนั่ง 260,000         -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องชวยเดิน 35,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องพนหมอกควัน 450,000         -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องตัดหญา 17,000           17,000.00           กองสาธารณสุขฯ

 -มอนิเตอร 3,600             -                      กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องคอมพิวเตอร 15,000           12,390.00           กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องสํารองไฟฟา 1,800             1,550.00             กองสาธารณสุขฯ

 -รถบรรทุก (ดีเซล) 820,000         -                      กองสาธารณสุขฯ

 -รถยนตบรรทุกขยะ 7,000,000      -                      กองสาธารณสุขฯ
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 -เครื่องรับสงวิทยุ 24,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -วิทยุสื่อสาร 95,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -สัญญาณไฟวับวาว 25,000           -                      กองสาธารณสุขฯ

 -ตูเหล็ก 1 บาน 6 ลิ้นชัก 3,500             3,500.00             กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องขยายเสียง 22,000           -                      กองสวัสดิการฯ

 -กลองถายภาพนิ่ง 10,000           4,290.00             กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 6,000             5,490.00             กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องคอมพิวเตอร 30,000           29,800.00           กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องสํารองไฟฟา 3,600             3,600.00             กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องพิมพ 24,000           23,900.00           กองสวัสดิการฯ

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 19,000           19,000.00           กองสวัสดิการฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

 -รถโดยสาร (รถตู) 1,232,400      -                      กองสวัสดิการฯ

 -กลองถายภาพนิ่ง 5,000             -                      กองสวัสดิการฯ

 -กลองถายวิดีโอ 60,000           -                      กองสวัสดิการฯ

 -รถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ 4,500,000      4,480,000.00      สน.การชาง

 -เกาอี้ 730,000         -                      สน.การชาง

 -โตะพรอมเกาอี้ 730,000         -                      สน.การชาง

 -รถไฟฟา 1,800,000      -                      สน.การชาง

 -เครื่องตัดแตงพุมไม 75,000           -                      สน.การชาง

 -เครื่องพนยา 15,000           -                      สน.การชาง

30

 -เครื่องเลื่อยโซยนต 110,000         -                      สน.การชาง

 -เครื่องซักผา 27,000           -                      สน.การชาง

 -เครื่องเติมอากาศ 375,000         -                      สน.การชาง

 -เครื่องปมน้ํา 120,000         -                      สน.การชาง

 -สวานไฟฟา 98,000           -                      สน.การชาง

 -ปอมยามสําเร็จรูป 250,000         -                      สน.การชาง

 -อุปกรณเครื่องเลนภายในสวนสาธารณะ 7,500,000      -                      สน.การชาง

 -โคมไฟถนนชนิหลอดLED 1,250,000      -                      สน.การชาง

 -เครื่องปรับอากาศ 17,900           17,000.00           สํานักปลัดฯ

 -เครื่องรับโทรทัศน 60,000           46,000.00           สํานักปลัดฯ

 -รถเข็นชนิดนั่ง 6,500             6,500.00             สํานักปลัดฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

 -เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 6,000             5,490.00             สํานักปลัดฯ

 -มอนิเตอร 3,100             2,890.00             สํานักปลัดฯ

 -เครื่องรับสงวิทยุ 250,000         179,000.00         สํานักปลัดฯ

 -ขวดอากาศชุด SCBA 325,000         322,500.00         สํานักปลัดฯ

 -ชุดดับเพลิง 450,000         -                      สํานักปลัดฯ

 -รถบรรทุกน้ํา 4,650,000      -                      สํานักปลัดฯ

 -หนากากกันควันพิษ 132,000         117,000.00         สํานักปลัดฯ

 -หัวฉีดน้ํา 175,000         170,000.00         สํานักปลัดฯ

 -เครื่องทําลายเอกสาร 8,000             -                      สํานักปลัดฯ
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 -เครื่องบันทึกเวลาดวยคียการด 60,000           -                      สํานักปลัดฯ

30 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 350,000         220,000.00         กองคลัง

31 โครงการพัฒนารายได 150,000         5,900.00             กองคลัง

32 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 250,000         165,110.00         สํานักการศึกษา

33 โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 3,000,000      2,998,080.00      สํานักปลัดฯ

34 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลนครตรัง 92,539           92,539.00           กองวิชาการฯ

141,523,339  35,873,387.13    21              12              1               

ยุทธศาสตรที่  8  อยูดีมีสุขของประชาชน

1 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆและผูทุกขยาก 1,000,000      204,919.00         กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 90,000           84,000.00           กองสวัสดิการฯ

3 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 150,000         -                      กองสวัสดิการฯ

รวม 34 โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ

ไม

ดําเนินการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน

หนวยงาน

4 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดตรัง 30,000           30,000.00           สํานักปลัดฯ

5 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน 100,000         33,750.00           กองสวัสดิการฯ

6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 50,000           47,634.00           สํานักปลัดฯ

7 โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติตสี่มุมเมือง 400,000         135,218.00         กองสวัสดิการฯ

8 โครงการชุมชนสัมพันธ 850,000         -                      กองสวัสดิการฯ

9 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 250,000         -                      กองสวัสดิการฯ

10 โครงการกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 20,000           -                      กองสวัสดิการฯ

11 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 500,000         93,717.00           กองสวัสดิการฯ
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12 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและเพื่อความเขมแข็งของ

ชุมชน

540,000         540,000.00         กองสวัสดิการฯ

13 โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง 200,000         -                      สํานักปลัดฯ

14 โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 100,000         26,562.50           กองสวัสดิการฯ

15 โครงการสงเสริมการออมทรัพยในชุมชน 20,000           -                      กองสวัสดิการฯ

16 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 494,100         494,090.00         กองสวัสดิการฯ

17 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000           -                      กองสวัสดิการฯ

4,844,100      1,689,890.50      10              -             7               

371,574,959  137,964,033.41  127            43              20             

รวม 17 โครงการ

รวมทั้งหมด   190  โครงการ



ผลการดําเนินงานโครงการคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555

แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ไดมาตรฐาน

1 โครงการติดตั้งอุปกรณเครื่องปองกันอุบัติเหตุดานถนนทางตัดผานรถไฟ

ถนนหวยยอด ซอย 9

4,836,600            -                         สน.การชาง

4,836,600            -                         0 0 0 0 1

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

รวม  1  โครงการ

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

1 โครงการตอเติมอาคารที่ทําการชุมชนทาจีนบริเวณดานขาง

ทิศตะวันออกของอาคารที่ทําการชุมชนทาจีน

1,222,600            999,800                 กองสวัสดิการฯ

1,222,600            999,800                 1 0 0 0 0

6,059,200            999,800                 1 0 0 0 1

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ไดมาตรฐาน

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ําและทางเทา พรอมกอสรางเคเบิลใตดิน

ไฟฟาแรงสูง/ต่ํา ถนนวิเศษกุล

109,150,000       -                         สน.การชาง

109,150,000       -                         0 0 0 1 0

109,150,000       0 0 0 0 1 0
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รวมโครงการคางจายป 2553 ทั้งหมด  1 โครงการ

รวม  1  โครงการ

รวม  1  โครงการ

รวมโครงการคางจายป 2552 ทั้งหมด  2  โครงการ

โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2553



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

1 โครงการขยายเขตการจายน้ําประปาบริเวณถนนหวยยอด ซอย 1 1,141,800            1,043,000              สน.การชาง

2 โครงการขยายเขตการจายน้ําประปาบริเวณถนนกันตัง ซอย 14 และถนนจริง

จิตร ซอย 4

583,600               447,000.00            สน.การชาง

1,725,400            1,490,000.00         2 0 0 0 0

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร

1 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

โครงการคางจายป งบประมาณ พ.ศ.2554

รวม  2  โครงการ

ฏ

 -เครื่องแตงกายนาฎศิลป 230,000               162,540.00            สน.การศึกษา
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 -เครื่องดนตรีเมโลเดียน 300,000               152,200.00            สน.การศึกษา

 -ติดตั้งโทรทัศนและอุปกรณเพื่อการศึกษา 770,000               750,000.00            สน.การศึกษา

 -ติดตั้งโปรแกรมหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องคอมพิวเตอร 280,000               -                         สน.การศึกษา

 -ครุภัณฑดาราศาสตร 1,500,000            -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องออกกําลังกายและทดสอบสมรรถภาพ 150,000               147,000.00            สน.การศึกษา

3,230,000            1,211,740.00         0 0 1 0 0

4,955,400            2,701,740.00         2 0 1 0 0

รวม  1  โครงการ

รวมโครงการคางจายป 2554  ทั้งหมด  3  โครงการ



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

1 โครงการปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะขางบานพักปลัดจังหวัด 14,163,000         -                         สน.การชาง

2 โครงการกอสรางพนังกันดินคลองน้ําเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล 2,490,000            2,472,000.00         สน.การชาง

3 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร 2,252,000            1,650,000.00         สน.การชาง

4 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะสังขวิทย 491,000               325,000.00            สน.การชาง

5 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเลและน้ําจืดจังหวัดตรัง 178,870,000       -                         สน.การชาง

198,266,000       4,447,000              3 0 1 1 0

โครงการคางจายป งบประมาณ พ.ศ.2555

รวม  5  โครงการ , , , ,

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมือง โครงสรางพื้นฐาน การจราจรที่ไดมาตรฐาน
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1 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทุงควน เชื่อมตอถนน

รักษจันทน ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)

2,515,000            2,465,549.00         สน.การชาง

2 โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธิ์จากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขต

เทศบาล

800,000               733,000.00            สน.การชาง

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกันตังบริเวณถนนพาดรถไฟ 227,000               200,000.00            สน.การชาง

4 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนพระงาม ขางบานเลขที่ 

5/1 ถึงบานเลขที่ 28 เชื่อมตอของเดิม

2,517,000            2,504,000.00         สน.การชาง

5 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานโพธิ์ ซอยแยกขาง

บานเลขที่ 2/3

767,000               660,000.00            สน.การชาง

6 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนขางวัดนิโครธารามตอ

จากของเดิม หนาบานเลขที่ 21/48 ถึงทอบลอกคลองหวยยาง

3,964,000            3,964,000.00         สน.การชาง

7 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรักษจันทน ซอย 7 ถึง

ถนนรักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก)

2,943,000            2,419,000.00         สน.การชาง



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

8 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนน                      

วัดคลองน้ําเจ็ด (บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขที่ 2/5 ไปทางทิศเหนือ

678,000               575,000.00            สน.การชาง

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกโกชอย ถนนรักษจันทน 1,500,000            1,430,000.00         สน.การชาง

10 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวิเศษกุล ขางบานเลขที่ 

216/5 ไปทางทิศตะวันตกถึงหนาบานเลขที่ 216/15

230,000               213,500.00            สน.การชาง

11 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 4 

ขางบานเลขที่ 198/2 ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาบานเลขที่ 58/19

323,000               270,000.00            สน.การชาง

12 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 2 520,000               480,000.00            สน.การชาง

ขางบานเลขที่ 164/2 ไปทางทิศตะวันออก
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13 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยสาธารณะจากสะพานวังตอ ซอย 

1 ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาบานเลขที่ 188/2

744,000               645,000.00            สน.การชาง

14 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา บริเวณถนนพัทลุง ซอย 4 ถึงถนน

เจิมปญญา ซอย 3 จดคลองน้ําเจ็ด

1,570,000            1,480,000.00         สน.การชาง

15 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนบานโพธิ์ ซอย 11 429,000               375,000.00            สน.การชาง

16 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนเวียนกะพังซอยแยกขาง

บานเลขที่ 103

549,000               480,000.00            สน.การชาง

17 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนทุงควน ซอยแยกขางบานเลขที่ 

19/12

1,320,000            1,060,000.00         สน.การชาง

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรถนนนางนอย 1,068,000            1,067,000.00         สน.การชาง

19 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ําถนนทุงควน                                      

ซอยแยกขางบานเลขที่ 23

837,000               721,000.00            สน.การชาง



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

20 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนทุงควนซอยแยกขางบานเลขที่ 

27/1,27/2

999,000               830,000.00            สน.การชาง

21 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเขาสนามกีฬาทุงแจง 2,114,000            1,193,000.00         สน.การชาง

22 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชนทากลาง 1,840,000            -                         กองสวัสดิการสังคม

23 โครงการปรับปรุงลานกีฬาถมดินยกระดับบริเวณและทางเขาที่ทําการชุมชน

สรรพากร

965,000               961,000.00            กองสวัสดิการสังคม

29,419,000         24,726,049            22 0 0 0 1

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร

รวม   23   โครงการ

ุ

1 โครงการปรับปรุงหองทํางานงานทะเบียนราษฎรและบัตร 300,000               -                         สํานักปลัดฯ
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2 โครงการปรับปรุงหองน้ํา (ชาย-หญิง) ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 3,600,000            -                         สํานักปลัดฯ

3 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 798,000               -                         สํานักปลัดฯ

4 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคเทศบาลนครตรัง 207,000               -                         สํานักปลัดฯ

5 โครงการซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียน

เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

228,000               228,000.00            สน.การศึกษา

6 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 2                            

(วัดกะพังสุรินทร)

820,000               -                         สน.การศึกษา

7 โครงการปรับปรุงหองวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษสําหรับโรงเรียน

เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)

598,000               579,000.00            สน.การศึกษา

8 โครงการปรับปรุงหองแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 253,000               245,000.00            สน.การศึกษา

9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 เปนอาคารเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4

 (วัดมัชฌิมภูมิ)

1,924,000            1,924,000.00         สน.การศึกษา



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

10 โครงการตอเติมมุงหลังคาเวทีมวยบริเวณโรงพลศึกษา 1 โรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดตันตยาภิรม)

711,000               -                         สน.การศึกษา

11 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหองเรียนนักเรียนชั้นปฐมวัยอาคารเรียน 1 ชั้น 2 98,000                 -                         สน.การศึกษา

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงพลศึกษา 4000 ที่นั่ง (สนามกีฬาทุงแจง) 575,000               575,000.00            สน.การศึกษา

13 โครงการกอสรางหองน้ําหองสวม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 616,000               -                         สน.การศึกษา

14 โครงการกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 775,000               771,000.00            สน.การศึกษา

15 โครงการทาสีอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 6 795,000               443,000.00            สน.การศึกษา

(วัดตันตยาภิรม)

16 โครงการทาสีกําแพงรั้วรอบโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 129,700               88,000.00              สน.การศึกษา
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17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร)

419,400               295,600.00            สน.การศึกษา

18 โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 991,800               882,000.00            สน.การศึกษา

19 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 68,400                 68,000.00              สน.การศึกษา

20 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและทางเทารอบสระวายน้ําสนามกีฬาเทศบาล

นครตรัง

1,152,000            1,152,000.00         สน.การศึกษา

21 โครงการกอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 7                   

(วัดประสิทธิชัย)

566,000               -                         สน.การศึกษา

22 โครงการตอเติมปรับปรุงสํานักงานศูนยบริการสาธารณสุข 1 500,000               -                         กองสาธารณสุขฯ

23 โครงการปรับปรุงและซอมแซมคอกพักสุนัข 1,100,000            -                         กองสาธารณสุขฯ

24 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

 -รถยนตบรรทุกน้ํา 4,500,000            -                         สน.การชาง



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

 -เครื่องคอมพิวเตอร 25,000                 -                         สน.การชาง

 -เครื่องคอมพิวเตอร 150,000               -                         สน.การชาง

 -เครื่องดูดฝุน 15,000                 14,500.00              สน.การชาง

 -รถจักรยานสองลอ 400,000               360,000.00            สน.การชาง

 -ปมแช (ไดรโว) 45,000                 21,000.00              สน.การชาง

 -เครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศ 125,000               -                         สน.การชาง

 -เครื่องหั่นยอยซากพืช 78,500                 78,500.00              สน.การชาง

 -เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 35,000                 25,500.00              สน.การชางู

 -เครื่องตัดแตงกิ่งไม 45,000                 23,500.00              สน.การชาง

 -เครื่องตัดหญา 56,500                 42,500.00              สน.การชาง
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 -เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1,829,790            1,690,000.00         สน.การชาง

 -เครื่องเชื่อมโลหะแบบสะพาย 8,000                   5,978.00                สน.การชาง

 -สวานไฟฟา 9,000                   6,380.00                สน.การชาง

 -เครื่องเจียไฟฟา 4,000                   3,980.00                สน.การชาง

 -เครื่องตัดโลหะ 5,000                   4,950.00                สน.การชาง

 -ปากกาจับชิ้นงาน 4,000                   3,268.00                สน.การชาง

 -เครื่องหาตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียม 80,000                 70,000.00              สน.การชาง

 -เครื่องคอมพิวเตอร 40,000                 -                         กองวิชาการฯ

 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 30,000                 -                         กองวิชาการฯ

 -ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไรสาย 700,000               610,000.00            กองวิชาการฯ

 -เครื่องกรองน้ํา 400,000               -                         สํานักปลัดเทศบาล

 -ชุดกูภัย 212,000               -                         สํานักปลัดเทศบาล



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

 -เครื่องคอมพิวเตอร 60,000                 -                         สํานักปลัดเทศบาล

 -เครื่องพิมพ 5,000                   -                         สํานักปลัดเทศบาล

 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟา 7,500                   63,250.00              สํานักปลัดเทศบาล

 -สแกนเนอร 50,000                 -                         สํานักปลัดเทศบาล

 -คาติดตั้งกลองวงจรปดสํานักงานเทศบาล 100,000               99,500.00              สํานักปลัดเทศบาล

 -คาติดตั้งแขนกั้นทางอัตโนมัติ 100,000               99,500.00              สํานักปลัดเทศบาล

 -พัดลม (ร.ร.ท.4 และ ร.ร.ท.7) 69,000                 69,000.00              สน.การศึกษา

 -ครุภัณฑสํานักงานสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน โตะสาธิต,   552,000               369,700.00            สน.การศึกษาุ ฏ

โตะปฏิบัติการ,เกาอี้ ฯลฯ (ร.ร.ท.2)

 -ครุภัณฑสํานักงานสําหรับหองปฏิบัติการทางภาษา เชน โตะคูหา                 

และเกาอี้ ฯลฯ (ร.ร.ท.2)

130,000               129,000.00            สน.การศึกษา 40

 -โตะทํางานพรอมเกาอี้  (ร.ร.ท.2) 25,000                 24,000.00              สน.การศึกษา

 -ตูเหล็กแบบบานเลื่อน  (ร.ร.ท.2) 55,000                 42,000.00              สน.การศึกษา

 -เครื่องปรับอากาศ  (ร.ร.ท.2) 70,000                 62,000.00              สน.การศึกษา

 -โตะอเนกประสงค และเกาอี้ สําหรับหองสมุดเทศบาลนครตรัง 49,500                 36,100.00              สน.การศึกษา

 -โตะและเกาอี้สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร.ร.ท.2) 160,000               120,000.00            สน.การศึกษา

 -โตะและเกาอี้สําหรับนักเรียน (ร.ร.ท.4, ร.ร.ท.7) 117,500               -                         สน.การศึกษา

 -ครุภัณฑไฟฟา (เครื่องควบคุม  เครื่องจายกระแสไฟฟา ฯลฯ) 330,000               315,000.00            สน.การศึกษา

 -เครื่องชวยสอน 10,000                 5,980.00                สน.การศึกษา

 -เครื่องขยายเสียงชวยสอน (ศพด.ทน.ตรัง, ร.ร.ท.2),เครื่องขยายเสียงภายใน

และภายนอกอาคารเรียนทุกชั้นทุกอาคารเรียน (ร.ร.ท.4), เครื่องขยายเสียง 

(ร.ร.ท.5)

253,800               203,000.00            สน.การศึกษา



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

 -เครื่องฉายมัลติมีเดีย,เครื่องฉายภาพทึบแสง 250,000               -                         สน.การศึกษา

 -ครุภัณฑวิทยาศาสตร 19 รายการ (กลองจุลทรรศน  กลองสองทางไกล  

เครื่องกําเนิดสัญญาณ  ฯลฯ)

550,000               -                         สน.การศึกษา

 -ตูเย็น (ร.ร.ท.2) 10,000                 5,900.00                สน.การศึกษา

 -แปรงลอดูดตะกอน 20,000                 18,725.00              สน.การศึกษา

 -ชุดเสาวอลเลยบอล (ร.ร.ท.2) 40,900                 40,900.00              สน.การศึกษา

 -เครื่องออกกําลังกาย (ร.ร.ท.2, ร.ร.ท.6) 300,000               -                         สน.การศึกษา

 -แปนบาสเกตบอล 640,000               -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องดนตรี ชุดกลองใหญ  กลองสแนร (ร.ร.ท.1) 286,000               -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องดนตรีไทย (ร.ร.ท.6) 105,000               103,000.00            สน.การศึกษา
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 -เครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด และคอมพิวเตอรโนตบุค 80 เครื่อง (ร.ร.ท.2) 1,655,000            -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอร 68 ชุด 1,360,000            -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอร 33 ชุด (ร.ร.ท.2,ร.ร.ท.6) 660,000               -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องพิมพ เลเซอร 5 เครื่อง (ร.ร.ท.2,ร.ร.ท.4) เครื่องพิมพเลเซอรสี 

2 เครื่อง (งานโรงเรียน,ร.ร.ท.4)

85,000                 -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและหุนยนต (ร.ร.ท.1) 385,000               -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 2 เครื่อง 60,000                 -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องเลนสนาม 2 ชุด (ร.ร.ท.2,ร.ร.ท.5) 1,091,800            -                         สน.การศึกษา

 -รถโดยสารปรับอากาศ 2 คัน รถโดยสารพัดลม  2 คัน 15,000,000         -                         สน.การศึกษา

 -เครื่องคอมพิวเตอร 20,000                 -                         กองสาธารณสุขฯ

 -ถังขยะแบบคอนเทนเนอร 550,000               -                         กองสาธารณสุขฯ

 -รถยนตบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร 2,500,000            -                         กองสาธารณสุขฯ



แลว ประมาณ ขั้นตอน กําลัง ไม
เสร็จ ราคา พัสดุ กอสราง ดําเนินการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
ตั้งไว เบิกจาย

ผลการดําเนินงาน

 -รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 6000 ลิตร 3,000,000            -                         กองสาธารณสุขฯ

 -รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ 4000 ลิตร 2,800,000            กองสาธารณสุขฯ

 -รถตูพยาบาล 1,950,000            -                         กองสาธารณสุขฯ

 -รถยนตกระบะกูชีพ-ฉุกเฉิน 900,000               -                         กองสาธารณสุขฯ

 -ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณชวยหายใจ 45,000                 -                         กองสาธารณสุขฯ

 -เตียงผูปวยฟาวเลอรพื้นเหล็กพรอมเบาะ 160,000               -                         กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ไดพรอมอุปกรณ 75,000                 -                         กองสาธารณสุขฯ

 -เตียงลมแบบใชไฟฟา 75,000                 -                         กองสาธารณสุขฯ
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 -เครื่องเอกซเรยพรอมอุปกรณ 4,500,000            -                         กองสาธารณสุขฯ

67,240,090         12,017,211.00       12 3 3 1 5

294,925,090       41,190,260            37          3            4           2           6               

415,089,690       44,891,800            40          3            5           3           7               

415,089,690       

รวมโครงการตั้งแตป 52 - 55 จํานวน 58 โครงการ

รวม  24  โครงการ

รวมโครงการคางจายป 2555  ทั้งหมด 52 โครงการ
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ญ. โครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกเพื่อติดตามประเมนิผล  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะกรรมการฯ  ไดคัดเลือกโครงการเพื่อติดตามและประเมินผล  จํานวน  

15  โครงการ  สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  12  โครงการ ไดแก 

  1.1 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง  สํานักการศึกษา 

  1.2 โครงการจัดต้ังเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง สํานัก

การศึกษา 

  1.3 โครงการบัณฑิตชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

  1.4 โครงการโรงพยาบาลหม่ืนเตียง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  1.5 โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

  1.6 โครงการกอสรางถนนหนองยวน ซอย 5 สํานักการชาง 

  1.7 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถ่ิน สํานักปลัดเทศบาล 

  1.8 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล 

  1.9 โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการทองเท่ียว (Trang 

City Free Wi-Fi) สํานักปลัดเทศบาล 

  1.10 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมและเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการ

สังคม 

  1.11 โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว กองสวัสดิการสังคม 

  1.12 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

 2. โครงการที่ยกเลิกโครงการ / ไมไดดําเนินการ จํานวน  3  โครงการ ไดแก 

  2.1 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สํานักการศึกษา 

  2.2 โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง สํานักปลัดเทศบาล 

  2.3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา 
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ผลการดําเนินการโครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกเพื่อติดตามและประเมินผล ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

มีโครงการที่ดาํเนินการแลวเสร็จ 12 โครงการ ดังนี ้

โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
1. โครงการประเมิน
คุณภาพการจดัการศึกษา
ของเทศบาลนครตรัง 
 
(สํานักการศกึษา) 
 
 
 

ตั้งไว 50,000 บาท 
 
เบิกจาย 31,700 บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 - ศึกษาสภาพและความสามารถ
ทางการเรียน ทั้งในระดับ
หองเรียน ชั้นเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับกลุม
การศึกษาและระดับประเทศใน
ภาพรวมของการจัดการศึกษา
ทองถิ่นตามมาตรการศึกษาดาน
ปจจัย ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิต 
- บุคลากรที่เกีย่วของกับการจัด
การศึกษาในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกระดับนําขอมูลที่ไดจาก
การประเมินไปเปนแนวทางใน
การเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหสูงขึ้น 
 

- หนวยงานไดรับทราบขอมูล
การจัดการศึกษาและสามารถ
สนับสนุนทั้งทางดานวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา เพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ 
- สถานศึกษาจดัการศึกษาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา
เพื่อเตรียมเขาสูระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
2. โครงการจัดตั้ง
เครือขายการจดัการศึกษา
พิเศษในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 
(สํานักการศกึษา) 
 

ตั้งไว 100,000 บาท 
 
เบิกจาย 70,780 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 - จัดฝกอบรม / อบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศนศึกษา
ดูงานนกัเรียนที่มีลักษณะ
พิเศษทุกคนใน
สถานศึกษาทั้ง 7 
โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
2 ศูนย 
- ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ผูปฏิบัติหนาที่สอนและ
ผูปกครองของนักเรียน
เด็กพิเศษทุกคน 
- เครือขายการจัด
การศึกษาพเิศษ 

- ผูปกครองนกัเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูปฏิบัติหนาที่
สอนมีความรวมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการและสวนราชการที่มี
หนาที่ดานการจัดการศึกษาพเิศษ
ในการพัฒนาเด็กพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักวิชาการ 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
3. โครงการบัณฑิตชุมชน 
 
 
(กองสวัสดกิารสังคม) 
 

ตั้งไว 1,800,000 บาท 
 
เบิกจาย 1,652,459.27 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 – 4 - มีการจางบุคลากรจํานวน 12 คน 
เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน
การดําเนนิงานในชุมชน ซึ่ง
ปฏิบัติงานโครงการประจําป 2556 
ซึ่งเปนโครงการของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 11 โครงการ คือ  
1. โครงการสงเคราะหผูทุกขยาก
หรือดอยโอกาส 
2. โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ 
3. โครงการแผนแมบทชุมชน
พึ่งตนเอง 
4. โครงการสงเสริมการดําเนนิงาน
เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 
5. โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรี 
ผูนําองคกรชุมชน 
6. โครงการสงเสริมอบรมเพื่อ
ตอตานยาเสพติดสี่มุมเมือง 
7. โครงการนันทนาการสําหรับ
ผูสูงอายุ 

- การดําเนินการของบัณฑิต
ชุมชนซึ่งไดจดักิจกรรม
ดําเนินโครงการตาง ๆ ซึ่ง
เปนโครงการของกอง
สวัสดิการสังคม ทั้ง 11 
โครงการ รวมทั้งงาน
นโยบายของรัฐบาลและงาน
นโยบายของนายกเทศมนตรี
และการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของเทศบาลนครตรัง โดยอยู
ภายใตการทํางานที่อยากให
ชุมชนเกิดความตระหนักและ
เขาใจและมีสวนรวมมากขึ้น 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
   8. โครงการกองทุนแมของแผนดิน

ตานยาเสพติด 
9. โครงการพระยารัษฎาฯ บิดาแหง
ยางพาราไทย 
10. โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกประชาชน 
11. โครงการจัดประชุม/เสวนายอย
ประชาชนพบปะผูบริหาร 
 
งานนโยบายของรัฐบาล 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน
และชุมชน (SML) 
2. โครงการพัฒนาเมือง 
3. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี 
 
งานนโยบายของนายกเทศมนตรี 
1. การขยายชุมชน เทศบาลนครตรัง 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
4. โครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง 
 
 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 
 
 

ตั้งไว 2,000,000 
 
เบิกจาย 95,700 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 – 4 - มีการแตงตั้งคณะทํางาน
รับผิดชอบในการดําเนนิงาน
โครงการ โดยสํารวจพื้นที่และ
ประชากร กลุมเปาหมายในพื้นที่
บริการ 
- ประชุมเจาหนาที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผูเกี่ยวของเพื่อ
กําหนดและวางแผนการ
ดําเนินงาน 
- มีวัสดุ อุปกรณ ยา และ
เวชภณัฑเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน 
 

- รอยละ 75 ของผูปวยไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ / ฟนฟูสภาพจาก
การเยี่ยมบาน 
- รอยละ 100 ของผูปวยที่ไดรับการ
สงตอจากโรงพยาบาล ไดรับการ
ดูแลตอเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ 
- รอยละ 80 ของผูรับบริการ มีความ
พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/
อุปสรรค 

5. โครงการสราง
จิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมรวมกัน
ลดเมืองรอนดวยมือ
เรา 
 
(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 
 

ตั้งไว 584,500 บาท 
 
เบิกจาย 556,283 
บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 - 4 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่อง 
การศึกษาและวัดคาสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมโดย
วิธีธรรมชาติ โดยการใหความรูและศึกษาธรรมชาติ
พรอมฝกปฏิบัติการวัดสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม  
 
กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมคายสิ่งแวดลอมและการอบรม
เชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาดูงาน  โดยจัด
กิจกรรมคายสิ่งแวดลอมและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกนกัเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง อบรม
เชิงปฏิบัติการใหความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

กิจกรรมที่ 1 ประเมิน
การมีสวนรวมจํานวน
ผูเขารวม 50 คนที่เขา
รวมกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 2 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูเขารวม จํานวน 
100 คน ดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
สวนที่ 2 ระดบัความพึง
พอใจของผูเขารวม
กิจกรรมซึ่งมีคาเทากับ 
45.12 ในระดบัมาก และ
มีคาเทากับ 44.65 ใน
ระดับมากที่สุด 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
   การจัดการขยะแบบครบวงจร 

นักเรียน และกลุมคนคัดแยกขยะ 
กลุมซาเลง เยาวชนและกลุม
องคกรภาคีเครือขายสิ่งแวดลอม 
ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ตรังและเจาหนาที่ของเทศบาล
นครตรังที่เกี่ยวของ จํานวน 100 
คน และทัศนศึกษาดูงานดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดานการจดัการสิ่งแวดลอมเมือง
นาอยูอยางยั่งยนื 
 
กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมการผลิตปุย
น้ําหมักและน้าํหมักชีวภาพ โดย
การเก็บเศษผัก เปลือกผลไมมา
ผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพและนําสิ่ง
ปฏิกูลมาผลิตปุยหมัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลจาก
ปริมาณน้ําหมักชีวภาพที่
สามารถผลิตไดตอเดือน 
8,500 ลิตร 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
   กิจกรรมที่ 4 

เปนกิจกรรมที่เพิ่มเติมในโครงการ
ซึ่งจัดขึ้นในวนัสิ่งแวดลอมโลก 
โดยใชชื่อกจิกรรม “เสริมสราง
สายใยเครือขายสิ่งแวดลอม” เนื่อง
ในวนัสิ่งแวดลอมโลก แบง
ออกเปน 4 กจิกรรม คือ 
4.1 การเดินรณรงคสรางจิตสํานึก / 
เดินรณรงคเคาะประตูบาน 
4.2 การพัฒนาคลองหวยยาง 
4.3 ทําแพหญาแฝกและลงแพหญา
แฝกบริเวณคลองหวยยางดานขาง
โรงเรียนวัดตันตยาภิรม 
4.4 เก็บตัวอยางน้ําคลองหวยยาง
และคลองน้ําเจ็ด 
 

กิจกรรมที่ 4 
- ประเมินผลจากผูเขารวม
กิจกรรมเดนิรณรงคจํานวน 
250 คน 
- การมีสวนรวมของเครือขาย
สิ่งแวดลอมโรงเรียน 9 
โรงเรียนและหนวยงานอื่น ๆ 
- การลงแพหญาแฝก ณ 
คลองหวยยาง จํานวน 40 แพ 
คาpH = 6.9 (ดขีึ้น) 
คา DO = 3.19 (ดีขึ้น) 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
6. โครงการกอสรางถนน
หนองยวน ซอย 5 
 
(สํานักการชาง) 
 

ตั้งไว 1,161,000 บาท 
 
เบิกจาย 1,161,000 บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 - ถนนแอสฟลทติก 
คอนกรีต หนา 0.05 
เมตร กวาง 4.20 – 11.00 
เมตร ยาว 303.00 เมตร 
ซึ่งเปนพื้นที่ไมนอยกวา 
2,075 ตารางเมตร 
รวมทั้งไดติดตั้งไฟ
กระพริบและหมุด
สะทอนแสง พรอมงาน
ตีเสนจราจร 
 

- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 

- 

7. โครงการจัดระบบ
สรางระเบียบนครตรัง 
 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 
 

ตั้งไว 239,000 บาท 
 
เบิกจาย 238,950 บาท 
 

ไตรมาสที่ 3 - มีการจัดอบรมให
ความรูและทัศนศึกษาดู
งานการจัดระเบียบการ
ตั้ง วาง จําหนายสินคา
หรือสิ่งของในที่หรือ
ทางสาธารณะ  

- มีการจัดระเบียบในการตั้งวางจําหนาย
สินคาหรือสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะ 
ภายในเขตเทศบาลนครตรังใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม ไมเปนการกดี
ขวางทางเทาและถนนหรือการจราจร 
พรอมทั้งการสรางจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดสถานที่จําหนายสินคาหรือ
สิ่งของ การเก็บอุปกรณในการจําหนาย
สินคาหรือสิ่งของหลังเลิกจาํหนายแลว 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
8. โครงการอนุรักษสืบ
สานสงเสริมเอกลักษณ
จารีตประเพณทีองถิ่น 
 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ตั้งไว 3,080,500 บาท 
 
เบิกจาย 3,076,931.61 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 – 2 1. จัดกิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลสงทายปเกา  ตอนรับ
ปใหม  
ในวนัที่ 31 ธันวาคม 55
ประกอบดวย 
- การแสดงดนตรี การ
ประกวดของเยาวชน, รําวง
โบราณ ฯลฯ และการ 
ทําบุญตักบาตรในวนัที่ 1 
มกราคม 56 มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ3,000 คน 
2. จัดงานเทศกาลวันตรุษจนี 
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ 2556 
ประกอบดวย พิธีตาม
วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อ
สายจีน ขบวนแหกจิกรรม
บนเวที ฯลฯ มีผูเขารวม
กิจกรรม ประมาณ  5,000 
คน 

- เปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหกบัจังหวดัตรัง 
และการสืบสานอนุรักษ
ประเพณวีัฒนธรรมใหคงอยู
สืบไป 
 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
   3.จัดงานประเพณีถือศีล

กินผัก ซึ่งจัดในวันที่ 15 
ตุลาคม 2555 ประกอบ 
ดวย  พิธีรับองคศักดิ์สิทธิ์   
กิจกรรมเวียนธูปเวียน
เทียน การตก แตงเมือง  
กิจกรรมบนเวทีการ
ประกวดธิดาเจาแม
กวนอิม  ฯลฯ มีผูเขา
กิจกรรมประมาณ 5,000  
คน 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/
อุปสรรค 

9. โครงการอบรม
สัมมนาเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร 
 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ตั้งไว 1,000,000 บาท 
 
เบิกจาย 753,105.15 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 – 4 
วันที่ 8 – 9 พ.ค. 2556 

 
 

วันที่ 12 – 13 มิ.ย. 2556 
 
 
 
 

วันที่ 2 – 4 ส.ค. 2556 

 
- โครงการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
- หลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ
และเลขานุการมืออาชีพ 
- หลักสูตรการบริหารงานคุณภาพ
และเลขานุการมืออาชีพ 
 

 
- ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงานได 
- ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกบัการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
- ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงานได 

- 

10. โครงการบริการฟรี
อินเตอรเน็ตไรสายเพื่อ
การศึกษาและสนับสนุน
การทองเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi) 
 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ตั้งไว 1,800,000 บาท 
 
เบิกจาย 1,528,999.98 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 - 4 - ติดตั้งเพิ่มเติมจุดบริการอินเตอรเน็ต
ไรสาย 
- คาใชจายในการติดตั้งและ
บํารุงรักษา 
- คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ 

- อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
นครตรังในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยดัมากยิง่ขึ้น 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
11. โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานเพื่อยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 
 
(กองสวัสดกิารสังคม) 
 

ตั้งไว 100,000 บาท 
 
เบิกจาย 26,562.50 บาท 
 

ไตรมาสที่ 3 - จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการยตุิความ
รุนแรงในครอบครัวแก
แกนนํากลุมสตรีและ
เจาหนาที่ที่เกีย่วของ 
จํานวน 140 คน 
 

- มีกลุมเปาหมายเขารับการ
อบรมครบตามที่กําหนด 
- ผูเขารับการอบรมเขาใจ
สถานการณความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และผูสูงอายุมากขึ้น 
- สมาชิกในครอบครัวเกิดความ
ตระหนกัถึงปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 
- สมาชิกในครอบครัวได
ตระหนกัถึงความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว 
- แกนนําสตรีไดรับความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกครอบครัวและปลูกฝงวิถี
การดําเนนิชีวติที่ดี 
- แกนนํามีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อจะไดไมสราง
ปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว 
สังคม และมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหา 

- 
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โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/อุปสรรค 
12. โครงการเงินอุดหนนุ
ชุมชนเพื่อสงเสริมและ
เพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 
 
(กองสวัสดกิารสังคม) 
 
 
 

ตั้งไว 540,000 บาท 
 
เบิกจาย 540,000 บาท 
 

ไตรมาสที่ 1 - 4 - อุดหนนุแกชุมชนใน
การจัดประชุม
กรรมการบริหารชุมชน
และสมาชิกในชุมชนทั้ง 
27 ชุมชน เกี่ยวกับการ
เตรียมการจดัทํากิจกรรม
และคาใชจายในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน 

- ทั้ง 27 ชุมชนไดดําเนินกจิกรรม
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและตอ
กิจกรรมที่สนบัสนุนกิจกรรม
ของเทศบาล 

- 
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โครงการที่ยกเลิกโครงการ / ไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คือ 

โครงการ/หนวยงาน งบประมาณ (บาท ปญหา/อุปสรรคที่ทําใหไมสามารถดําเนินการได 
1. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
(สํานักการศกึษา) 
 

ตั้งไว 240,000 บาท 
 

- เปนโครงการที่ตั้งงบประมาณไวเพื่อรองรับเงินอุดหนนุ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไมไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุน ทําใหไมไดดําเนินการโครงการนี้ 

2. โครงการระบบ Call Center ของ
เทศบาลนครตรัง 
 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ตั้งไว  200,000 บาท - โครงการนี้ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานแลว โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท รองนายกเทศมนตรี 
เปนประธาน ซึ่งไดมีการรวมประชุมกําหนดแนวทางในการดําเนินงานอยางตอเนือ่งจนไดขอสรุป
และจัดทําโปรแกรมรับเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ และประธานไดนัดประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานนําเสนอนายกเทศมนตรี แตเนื่องจากนายกเทศมนตรีสั่งการใหชะลอโครงการนี้ไวกอน 
เพื่อดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 และไดนํางบประมาณไปใชในภารกจิอื่นที่จําเปน 
 

3. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
 
(สํานักการศกึษา) 

ตั้งไว 500,000 บาท 
 

- เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักการศึกษามีโครงการซึ่งสงเสริมจริยธรรมแกเดก็และ
เยาวชนหลายโครงการ ไดแก โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง โครงการจัด
กิจกรรมธนาคารความดีในโรงเรียน โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และโครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูรอน ซึ่งเปนโครงการ
ที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมจริยธรรมแกเดก็และเยาวชนทั้งสิ้น จึงไมไดดําเนินการโครงการนี้ 
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ภาพกิจกรรมโครงการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือก 

โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถ่ิน 

 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเนื่องในวันสงทายปเกา ตอนรับปใหม 
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 กิจกรรมท่ี 2 งานเทศกาลวันตรุษจีน 
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 กิจกรรมท่ี 3 งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง 
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โครงการบัณฑิตชุมชน 
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โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตยีง 
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โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 
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โครงการกอสรางถนนหนองยวน ซอย 5 

 กอนการดําเนนิการ 
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 หลังการดําเนนิการ 
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โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

     - โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคมุภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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 - โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการหลักสูตรการบริหารงานคุณภาพและเลขานุการมืออาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยตุิความรุนแรงในครอบครัว 
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โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง 
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โครงการบริการฟรีอินเทอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการทองเท่ียว (Trang City Free-Wifi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

 



73 
 

ฎ. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง 

 

 ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2556 ในภาพรวมไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณ Taro Yamane โดยมีสูตรการคํานวณ 

ดังนี้ 

     n     =         N 

      1+N (e)2 

    e     =     ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอยาง 

    n     =     ขนาดของประชากร 

    N     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 ในป พ.ศ.2556 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 60,414 คน และตองการใชระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 95 จึงใชความคลาดเคล่ือนของการเลือกกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุม

ประชากรไดดังนี้ 

     n     =         60,414 

               1+60,414 (0.05)2 

     n     =     397.37 

 เทศบาลนครตรังจึงเก็บแบบสอบถามท้ังส้ิน 400 ชุด แบงการเก็บแบบสอบถามออกเปนเก็บ

แบบสอบถามในสวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน จํานวน 50 ชุด และประชากรในเขตเทศบาลนคร

ตรัง จํานวน 27 ชุมชน รวมจํานวน 350 ชุด 

 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 

และอาชีพหลัก สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง แบงออกเปน 2.1 ดานการ

บริหารจัดการ 2.2 ดานการนําบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของ

เทศบาล 

 การวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและ

สถิติท่ีใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 

 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 
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  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 

  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 

  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 

  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 

  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 

 

 จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด สรุปผลไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

หัวขอ จํานวน (คน) รอยละ 

1.1 เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
182 
218 

 
45.50 
54.50 

รวม 400 100 

1.2 อายุ  
ตํ่ากวา 20 ป 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 
มากกวา 60 ป 

 
23 
53 
77 
89 
85 
73 

 
5.75 
13.25 
19.25 
22.25 
21.25 
18.25 

รวม 400 100 

1.3 การศึกษา  
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

 
74 
111 
44 
138 
29 
4 

 
18.50 
27.75 
11.00 
34.50 
7.25 
1.00 

รวม 400 100 
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หัวขอ จํานวน (คน) รอยละ 

1.4 อาชีพ  
รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

 
78 
38 
120 
90 
28 
23 
23 

 
19.50 
9.50 
30.00 
22.50 
7.00 
5.75 
5.75 

รวม 400 100 
 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

 ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน

ไดแก สวนท่ี 2.1 ดานการบริหารจัดการ เปนการสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล

นครตรังในภาพรวมโดยเนนการบริหารจัดการของเทศบาล และสวนท่ี 2.2 ดานการนําบริการไป 

สูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล โดยสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนในการบริการสาธารณะของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง สรุปรายละเอียดท้ัง 2 สวน 

ดังนี้ 
 

2.1 ดานการบริหารจัดการ 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉล่ียความพึงใจ 
1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.65 
2 การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.63 
3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.54 
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 3.46 
5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.46 
6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.39 
7 ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 3.37 
8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 3.43 
9 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.43 

รวม 3.48 
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2.2 ดานการนําบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
การเขารับบริการ 

คาเฉล่ียความพึงใจ เคยเขารับ
บริการ 

ไมเคยเขารับ
บริการ 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เชน งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเต็นท 
การเขียนคํารองตาง ๆ การบริการดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
 

358 42 3.54 

2 ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ก อ ง ค ลั ง  เ ช น  ก า ร
ประชาสัมพันธและการใหบริการชําระภาษี 
การจัดเก็บภาษีท่ีเปนธรรม การใหบริการแจง
รับเช็ค  การใหบริการซ้ือแบบแปลนของ
เทศบาล การใหบริการจดทะเบียนเทศพาณิชย 
ฯลฯ 
 

260 140 2.61 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เชน 
เ สียงตามสาย  การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

134 266 2.69 

4 การบริการดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยาย 
ใช/เปล่ียนการใชอาคาร การกอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซมถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา ฯลฯ การ
ดูแลระบบไฟฟาสองสวาง การดูแลรักษาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน การดูแลสวนสาธารณะ การ
ดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

239 161 2.35 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
จํานวนผูเขารับบริการ 

คาเฉล่ียความพึงใจ เคยเขารับ
บริการ 

ไมเคยเขารับ
บริการ 

5 การบริการดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เชน การจัดการศึกษาในระบบ นอก
ร ะ บบ  กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศ า สน า 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
ใหบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ฯลฯ 
 

287 113 2.94 

6 ก า รบ ริ ก า รด า นสวั สดิ ก า ร สั ง คม  เ ช น 
สวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผู ป ระสบภั ยพิ บั ติ ต า ง  ๆ  การ รับคว าม
ชวยเหลือการแกไขปญหาความยากจน การ
สงเสริมและสนับสนุนอาชีพ การสงเสริม
กิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 
 

274 126 2.88 

7 การบริการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
เชน การเก็บขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การ
รักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี การแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ การจัดระเบียบการขายสินคา ฯลฯ 
 

307 93 3.12 

8 การใหบริการของสถานธนานุบาล  
(โรงรับจํานํา) 
 

216 184 2.15 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
จํานวนผูเขารับบริการ 

คาเฉล่ียความพึงใจ เคยเขารับ
บริการ 

ไมเคยเขารับ
บริการ 

9 ดานการใหบริการสาธารณะในภาพรวมของ
เทศบาล 
9.1 ดานระบบการบริการ เชน ความรวดเร็ว 
ตรงตอเวลา เปนธรรม ฯลฯ 
9.2 ดานบุคลากร เชน ความสุภาพ ความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ฯลฯ 
9.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน 
การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุม
กลุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น การเปดชองทาง
รับฟงความคิดเห็น ฯลฯ 
9.4 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร เชน ความ
สะดวกในการเขาถึงขอมูล  ขาวสาร  การ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 
 

358 42 3.48 
 

3.52 
 

3.58 
 
 

3.38 
 
 
 

3.45 

รวม 3.25 
 

 จากตาราง สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน

ไดแก สวนท่ี 2.1 ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.48 และสวนท่ี 2.2 ดานการนํา

บริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

เทากับ 3.25 ซ่ึงถือไดวาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังอยูในระดับ

ปานกลาง 
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ฏ. สรุปความเห็นและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป พ.ศ.2556  

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคําส่ังท่ี 527/2555  

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 

1. นายกิจ  หลีกภัย   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง        ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

3. นายสมเกียรติ  บุญชัน  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

4. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

5. นายวิเชียร  วโนทยาโรจน ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

6. นายศิริภัณฑ  ทยานกิจเจริญ ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 

7. นายสฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยตรัง  กรรมการ 

8. นายวินัย  ทองรัตน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 กรรมการ 

9. นายเทิดศักดิ์  ตรีรัตนพันธ ผอ.โรงเรียนบูรณะรําลึกตรัง   กรรมการ 

10. นายรณรงค  ทรัพยปรุง ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 

11. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   กรรมการและเลขานุการ 

ไดประชุมติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 2 คร้ัง โดย

คร้ังท่ี 1/2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 และคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 ท้ังนี้ จากการ

ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ ไดสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

เทศบาลทราบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 1. การตั้งโครงการและการดําเนินโครงการควรใหมีความรอบคอบในการดําเนินการ บางโครงการ

มีการยกเลิกไปทําใหเสียโอกาสในการพัฒนากิจกรรมท่ีเปนประโยชนของเทศบาล เชน โครงการจัด

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โครงการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก เปนตน 

 2. อยากใหเทศบาลใหความรู ความเขาใจในเร่ืองของกฎ ระเบียบ การวางของขายบนทางเทา เร่ือง

พื้นท่ีจอดรถทางเทาเพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดมีความรูท่ีถูกตอง 

 3. ควรมีการเก็บคาท่ีจอดรถบนถนนในเขตเมือง 

 4. การจัดงานตาง ๆ ของเทศบาลท่ีใหมีผูรับฝากรถในที่สาธารณะ เชน ทางเทา ควรมีการควบคุม 

ดูแลไมใหเกิดปญหากับผูใชทางเทาซ่ึงไมมีท่ีเดินอาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตได 

 5. ปญหาขยะบริเวณวัดแจงซ่ึงสงกล่ินรบกวนชาวบานบริเวณดังกลาว 
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