




 
 

คํานํา 
 
 การติดตามและประเมินผล เปน ข้ันตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผน 
จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ข้ึนอยู กับการติดตาม
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว อาจสงผลใหเกิดความลาชา 
ในการดําเนินงาน คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา 
ในการตรวจสอบ เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย 
ท่ีไดรับประโยชน  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา
และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได 
เพ่ือติดตามความคืบหนาในการดําเนินโครงการเพ่ือใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ 
 ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหาเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาความ
ตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก และเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน
นอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน อีกท้ัง 
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชงบประมาณเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได
จากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือไดเพ่ือติดตามความคืบหนาในการ
ดําเนินโครงการเพ่ือใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ 
 ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหาเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาความ
ตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก และเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับจาก
การติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาเทศบาลเ พ่ือแสดงให เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ 
โดยท่ัวกัน 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือทําใหทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ 
 2. เพ่ือวัดการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ โดยการใชแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 3. เพ่ือวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของโครงการท่ีพัฒนาตามยุทธศาสตร
เทศบาลนครตรัง 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการดําเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือนํา 
เสนอหนวยงานตาง ๆ และผูบริหารเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง เทศบาลนครตรัง 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2558 – 2563) 
 

 3. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) ของเทศบาลนครตรัง 
 

 4. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ท่ีแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 5. การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาล
นครตรัง 
 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีไดจากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 8. การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย 
ซ่ึงกําหนดไวในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมท่ีไมตองการไดลวงหนา ซ่ึงทําใหเห็นความ
จําเปนในการดําเนินการแกไข 
 

 9. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลท่ีไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไวในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซ่ึงควรแกการทบทวน 
 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในชวงเวลาท่ีผานมา  ซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไดจะเปน
แนวทางท่ีผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 ขอมูลดานสภาพท่ัวไปของเทศบาลนครตรัง 

1)  ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซ่ึงสุขาภิบาลจังหวัดตรัง  
ไดถูกจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลท่ี 7 ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตรัง  เม่ือวันท่ี 10  ธันวาคม พ.ศ. 2476   ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2478  
เทศบาลเมืองตรังไดเปดดําเนินการครั้งแรกโดยใชท่ีทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเปนสํานักงาน ตั้งอยูถนนวิเศษ
กุล  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังสิ้น  6.86  ตารางกิโลเมตร  และในป  พ.ศ. 
2484  เทศบาลไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังข้ึนมาใหมในท่ีเดิมโดยสรางเปนอาคารไม
ชั้นเดียวแลวดําเนินการเรื่อยมา จากนั้นในป พ.ศ. 2511 เทศบาลไดมีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 
7.91 ตารางกิโลเมตร  เม่ือวันท่ี  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้น  14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากนั้นการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญข้ึนตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงานเทศบาลเดิมสภาพ
คับแคบและทรุดโทรม สมควรท่ีขยับขยายสํานักงานใหกวางขวางข้ึนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและเปน
ท่ีเชิดหนาชูตาแกทองถ่ิน  จึงไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลข้ึนใหม  โดยขออนุมัติกูเงินจากกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล เปนจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใชเปนคากอสรางสํานักงานเทศบาลหลังใหม  
ซ่ึงมีลักษณะเปนตึก 3 ชั้น ทรงไทย  กอสรางเสร็จเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.  2521  และไดทําพิธีเปด
ดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังไดรับการประกาศใหเปนเทศบาลนครตรัง  
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลม 116 ตอนท่ี 110 ก เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณของเทศบาลนครตรังเปน
รูปพระอาทิตย ทะเล และนางฟาถือดวงแกว เพราะชื่อของทองท่ี คือ ตรัง หมายความวา  รุงอรุณ  และตรัง
เปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูติดกับฝงทะเลดานตะวันตก นางฟาถือดวงแกว หมายถึง ความเจริญรุงเรืองและสุข
สมบูรณของประชาชนในทองถ่ิน 

2)  ท่ีตั้ง 
 สํานักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งอยูเลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3)  อาณาเขต 
 เทศบาลนครตรังอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลทับเท่ียง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะหาง
จากท่ีตั้งจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

 ทิศเหนือ จด ตําบลนาตาลวง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต  จด ตําบลโคกหลอ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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4)  สภาพทางสังคมโดยรวม  เทศบาลนครตรัง ประกอบดวย 66 ชุมชน  ดังนี้ 

1. บานหนองยวน 1 15. นาตาลวง 2 28. สวนจันทน 1 41. ศรตีรัง 1 54. วิเศษกุล 2 

2. บานหนองยวน 2 16. วัดกุฎยาราม 1 29. สวนจันทน 2 42. ศรตีรัง 2 55. วิเศษกุล 3 
3. บานหนองยวน 3 17. วัดกุฎยาราม 2 30. สวนจันทน 3 43. ศรตีรัง 3 56. วิเศษกุล 4 
4. บานหนองยวน 4 18. วัดกุฎยาราม 3 31. สวนจันทน 4 44. ศรตีรัง 4 57. ตรอกปลา 1 
5. บางรัก 1 19. วัดกุฎยาราม 4 32. หลังควนหาญ 1 45. ศรตีรัง 5 58. ตรอกปลา 2 
6. บางรัก 2 20. วัดกุฎยาราม 5 33. หลังควนหาญ 2 46. ศรีตรัง 6 59. ตรอกปลา 3 
7. บางรัก 3 21. กะพังสุรินทร 1  34. ควนขัน 1 47. โปะเซง 1 60. ยานการคา 1 
8. บางรัก 4 22. กะพังสุรินทร 2 35. ควนขัน 2 48. โปะเซง 2 61. ยานการคา 2 
9. หนองปรือ 23. บานโพธ์ิ 1 36. ควนขัน 3 49. วังตอ 1 62. ยานการคา 3 
10. ทากลาง 1 24. บานโพธ์ิ 2 37. ควนขนุน 50. วังตอ 2 63. ยานการคา 4 
11. ทากลาง 2 25. โคกขัน 1 38. โคกยูง 51. ทายพร ุ 64. ตนสมอ 
12. ทาจีน 26. โคกขัน 2 39. สรรพากร 1 52. หลังสนามกีฬา 65. คลองนํ้าเจ็ด 1 
13. นํ้าผุด 27. โคกขัน 3 40. สรรพากร 2 53. วิเศษกุล 1 66. คลองนํ้าเจ็ด 2 
14. นาตาลวง 1  (ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง)   

5)  การคมนาคม    
(1) ถนน 

 - ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง จํานวนท้ังหมด   4  สาย     
 สภาพถนน  แบงเปน - ถนนคอนกรีต จํานวน  - สาย ระยะทาง     - กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จํานวน   4 สาย ระยะทาง 3.82 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จํานวน   - สาย ระยะทาง     - กิโลเมตร 
 - ทางหลวงทองถ่ิน  จํานวนท้ังหมด 226  สาย 
 สภาพถนน  แบงเปน  - ถนนคอนกรีต จํานวน 110 สาย ระยะทาง 35.29 กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จํานวน 116 สาย ระยะทาง 47.65 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จํานวน - สาย ระยะทาง - กิโลเมตร 

- ถนนของทองถ่ิน จํานวนท้ังหมด 18   สาย 
 สภาพถนน  แบงเปน - ถนนคอนกรีต จํานวน  10 สาย ระยะทาง 1.39 กิโลเมตร 
 - ถนนลาดยาง จํานวน 8 สาย ระยะทาง 3.82 กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรัง จํานวน - สาย ระยะทาง - กิโลเมตร 

(ท่ีมา : สํานักการชาง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง)  
(2) การคมนาคมขนสงทางบก  

 - สถานีรถไฟ  จํานวน  1  แหง 
 - สถานีขนสงผูโดยสาร  จํานวน  1  แหง 
 - รถโดยสารสองแถว ประจําทางภายในตัวเมือง ซ่ึงรวมดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 
และ หจก.ทากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายท่ี 7 สายสีสม และสายท่ี 8 สายสีน้ําเงิน ใหบริการทุกวันไมมีวันหยุด 
รถจะออกทุก 30 นาที  
 - รถโดยสารอ่ืน ๆ ไดแก  ตุกตุกหัวกบ รถจักรยานยนตรับจาง รวมท้ังรถตู รถแท็กซ่ีบริการระหวาง
อําเภอหรือระหวางจังหวัด 
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6)  การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
 - ท่ีทําการไปรษณีย  จํานวน  2  แหง  ไดแก  ไปรษณียตรัง และไปรษณียทับเท่ียง    
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน  27  แหง  ไดแก  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ /  
รุงตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปป เรดิโอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 
101 เรดิโอ / Vision Radio / คนยานตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / 
เมาทซ่ี ปากดี เรดิโอ / Line FM / ตําหนักจันทร เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุง / คนรักษถ่ินตรัง / 
เสียงแหงธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / 
คนเพ่ือชีวิต               
 - สถานีวิทยุโทรทัศน  จํานวน  10  แหง  ไดแก   ชอง 3 / ชอง 5 / ชอง 7 / ชอง 9 / Thai PBS / 
TNN 24 / Spring NEWS / Farm Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด (ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / 
สถานีโทรทัศนตรังแชนแนล IPM 
 - หนังสือพิมพ  จํานวน  11  ฉบับ  ไดแก   มติตรัง / รักษตรัง / ตรังนิวส / อันดามันไทม / วารสาร
หอการคา / ตรังแนวหนา / คนตรัง / อมตะนิวส / ขาวเมืองตรัง / ทับเท่ียงนิวส / ตรังไทม  
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล  ครอบคลุม  80  เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล 
ออกอากาศทุกวันจันทร - ศุกร  เวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น.   

(ท่ีมา : ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน   
ขอมูล ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559) 

7)  การไฟฟา 
 -  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  จํานวน  23,216  ครัวเรือน 
 -  พ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา  100 % 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังท่ีมีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน  248  สาย 

(ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558) 
8)  การประปา 

-  ครัวเรือนท่ีใชบริการน้ําประปา จํานวน  7,719  หลังคาเรือน 
 -  หนวยงานเจาของกิจการประปา  คือ  สํานักงานประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง 
  -  ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได จํานวน    23,040  ลบ.ม. / วัน 

-  ปริมาณน้ําประปาท่ีตองการ จํานวน     10,175  ลบ.ม. / วัน 
 -  แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แมน้ําตรัง 
 -  แหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา  คือ  แมน้ําตรัง   

 (ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค  สาขาตรัง  ขอมูล ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558) 
9)  แหลงน้ํา 
 -  หนองน้ํา/บึง จํานวน  30 แหง   
 -  ลําคลอง จํานวน   2 แหง   
 -  สระน้ํา จํานวน   2 แหง   
 -  บอบาดาล จํานวน   7 แหง   
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10)  การระบายน้ํา 
 - ราง / ทอระบายน้ํา  จํานวน  248  แหง  รวมระยะทาง  91.97  กิโลเมตร 
 - ถนนท่ีมีราง / ทอระบายน้ําท้ัง 2 ดานของถนน  จํานวน  236  สาย  ระยะทาง  89.04  กิโลเมตร 
 - ถนนท่ีมีราง / ทอระบายน้ําดานเดียว  จํานวน   12  สาย  ระยะทาง  2.92 กิโลเมตร 
 - ถนนท่ีไมมีราง / ทอระบายน้ํา  จํานวน   -   สาย  ระยะทาง   -   กิโลเมตร 

- บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง  จํานวน 3 ชุมชน  คือ  ชุมชนควนขัน  ชุมชนควนขนุน  และชุมชนหลังสนามกีฬา 
คิดเปนรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
 - ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุด 3 - 5 วัน ประมาณชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก เปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา และการรับน้ําจากชุมชนขางเคียง 
 - เทศบาลนครตรังไดมีการทําความสะอาดราง / ทอระบายน้ํา  ปละ  4  ครั้ง 

11)  การบําบัดน้ําเสีย 
 - วิธีบําบัดน้ําเสียทําโดย เทศบาลนครตรังดําเนินการเอง 
 - ปริมาณน้ําเสีย   10,000  ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณน้ําเสียท่ีบําบัดได   9,900  ลบ.ม./วัน 
 - ทางระบายน้ําหลักในเขตเทศบาลนครตรัง  ไดแก  คลองหวยยาง  คลองน้ําเจ็ด  และแนวทอสงน้ําเสีย  
ถนนวัดนิโครธ  ถนนเพลินพิทักษ  ถนนสังขวิทย  ถนนหวยยอด  ถนนทากลาง  ทางหลวง 4046  และถนนเลี่ยงเมือง  
 - ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช คือ ระบบสระเติมอากาศ (AL) จํานวน 1 แหง 

(ท่ีมา : สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
12)  การพาณิชยกรรมและการบรกิาร  
 - ธนาคาร จํานวน 11 แหง 
 - สถานีบริการน้ํามัน จํานวน          7 แหง 
 - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา จํานวน      6 แหง 
 - โรงแรม จํานวน   8 แหง 

 (ท่ีมา : ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง  
ขอมูล ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558) 

 - บริษัท จํานวน   725 แหง  * ขอมูลรวมท้ังจังหวัด  
 - หางหุนสวนจํากัด จํานวน   947 แหง  * ขอมูลรวมท้ังจังหวัด 
 - ตลาดสด จํานวน   3 แหง 
 - โรงฆาสัตว จํานวน   1 แหง 
 - โรงภาพยนตร จํานวน   1 แหง 

(ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดตรัง ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558)  

 - รานคา บริษัท โรงงาน (จําหนายสะสมผลิตอาหาร) จํานวน 308   แหง 
(ท่ีมา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลนครตรัง  

ขอมูล ณ กันยายน 2558) 
 - โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 113   แหง 

(ท่ีมา : ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง ขอมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558)  
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13)  ประชากร 
 

รายการ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 
บาน (ครัวเรือน) 22,866 23,164 23,557 23,983 24,504 

ประชากรชาย (คน) 28,227 28,301 28,234 28,231 27,930 
ประชากรหญิง (คน) 32,380 32,446 32,224 32,278 32,039 
รวมประชากร (คน) 60,607 60,747 60,458 60,509 59,969 

 
ในป 2558  จําแนกกลุมประชากรได ดังนี้ 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประชากรวัยเด็ก  (0 – 15 ป) 7,501 7,221 14,722 

ประชากรวัยแรงงาน  (16 – 59 ป) 16,649 19,715 36,364 
ประชากรวัยสูงอายุ  (60 ปข้ึนไป) 3,780 5,103 8,883 

ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ  (15 – 44 ป) 11,973 13,775 25,748 

 
 (ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2558) 
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14)  การศึกษา 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จํานวน (แหง) 

1. สังกัดเทศบาลนครตรัง  
    1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
    1.2 สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมชัฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตนัตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนที่เปนจริง) 

 
 

กอนวัยเรียน 
กอนวัยเรียน 

 
อนุบาล – ม.ตน 

อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล – ม.ตน 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

อนุบาล 

 
2 
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2. สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง/สพป.ตรัง  เขต 1  
    2.1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
    2.2 โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน /สพม.13 (ตรัง-กระบี)่ 
    3.1 โรงเรียนสภาราชนิี จังหวัดตรัง 

ม.ตน – ม.ปลาย  

4. สังกดัสาํนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   
    4.1 โรงเรียนบุญเหลือเก้ือคง 
    4.2 โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย 
    4.3 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
    4.4 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 
    4.5 โรงเรียนปญญาวิทย 
    4.6 โรงเรียนดรุโณทัย 
    4.7 โรงเรียนพรศิริกุล 
    4.8 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
    4.9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ

 
อนุบาล - ประถม 

อนุบาล 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ประถม 
อนุบาล – ม.ปลาย 
อนุบาล – ม.ตน 
ประถม – ม.ตน 

อนุบาล – ม.ปลาย 
ม.ตน – ม.ปลาย 
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5. สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
    5.1 พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

 
ม.ตน – ม.ปลาย 

1 

6. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
    6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
    6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนยตรัง 

 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 
ปริญญาตรี – ปริญญาโท 

2 
 

7. สังกดัสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    7.1 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตรัง 

 
ประถม – ม.ปลาย 

1 

8. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    8.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง 

 
ปริญญาตรี 

1 

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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15)  การทองเท่ียว นันทนาการ และศาสนา 
 - สวนสาธารณะ  จํานวน  5  แหง   
   ไดแก  สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร  สวนสาธารณะสังขวิทย  
สวนสาธารณะทับเท่ียง 
 - สนามกีฬา   จํานวน  2  แหง 
   ไดแก  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุงแจง) 
 - สวนสุขภาพ   จํานวน   3  แหง 
   ไดแก  สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร 
 - วัด   จํานวน  9  แหง  ไดแก  

  (1) วัดกะพังสุรินทร  พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมชื่อวัดกะพัง  ตั้งอยูท่ี  บานกะพัง เลขท่ี 28  
ถนนเวียนกะพัง  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม  ตั้งอยูท่ี  หมู 2 ถนนเพลินพิทักษ ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองน้ําเจ็ด ต้ังอยูท่ี บานคลองน้ําเจ็ด เลขท่ี 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ตําบลทับเท่ียง อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ตั้งอยูท่ี บานควนขัน เลขท่ี 8 ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ ตั้งอยูท่ี บานทับเท่ียงเลขท่ี 156 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมชื่อวัด ตนตอ ตั้งอยูท่ี บานทากลาง เลขท่ี 156 ถนนทากลาง ตําบลทับเท่ียง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ต้ังอยูท่ี บานสวนจันทน เลขท่ี 23  ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน ตําบลทับเท่ียง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (8 )  วั ดประสิทธิ ชั ย เดิ มชื่ อ วั ดปอรน หรื อเรี ยกอีกชื่ อว า วั ดท าจีน ตั้ งอยู ท่ี  บ านท ากลาง   
เลขท่ี 300 ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9) วัดมัชฌิมภูมิ เดิมชาวบานเรียกวา “วัดหนาเขา หรือ วัดหนองยวน” ตั้ งอยู ท่ี บานหนองยวน  
เลขท่ี 86 ถนนหนองยวน ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จํานวน  1 แหง  ไดแก  มัสยิดมะดีนะหตุลอิสลาม ถนนกันตัง ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง  

- โบสถคริสต จํานวน  1 แหง  ไดแก  คริสตจักรตรัง 24 ถนนหวยยอด ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

- ศาลเจา จํานวน  10  แหง ไดแก 

(1)  ศาลเจาทามกงเยี่ย  (6)  ศาลเจาเปากง  
(2)  ศาลเจากิวอองเอ่ีย  (7)  ศาลเจาโปะเซง  
(3)  ศาลเจาพอหม่ืนราม  (8)  ศาลเจาพอเสือ 
(4)  ศาลเจาพอไตเชี่ยฮุดโจว  (9)  ศาลเจาปุนเถากง 
(5)  ศาลเจากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจาฮงสั้นซ้ี  

 (ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม) 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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16) การสาธารณสุข / สถานบริการสาธารณสุข 

(1) ภาครัฐ 
 (1 .1) โรงพยาบาลศูนย  (โรงพยาบาลตรัง) จํานวน 1 แหง  ตั้ งอยูบริ เวณ ถนนโคกขัน  
ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 (1.2) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ตั้งอยูบริเวณถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ตั้งอยูบริเวณถนนวัดนิโครธ ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 ตั้งอยูบริเวณถนนทากลาง  ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

(2) ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
 - โรงพยาบาลวัฒนแพทย      ตั้งอยูบริเวณ ถนนพัทลุง ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย  ตั้งอยูบริเวณ ถนนโคกขัน ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลราชดําเนิน      ตั้งอยูบริเวณ ถนนไทรงาม ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จํานวน  292 คน 

 

2.2 ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 

1)  อัตรากําลัง 

ประเภท 

จํานวน (คน) 

รวม 
เทศบาลนครตรัง 

สถานศึกษาในสังกัด 

เทศบาลนครตรัง 

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน 154 249 403 

ลูกจางประจํา 69 8 77 

พนักงานจางตามภารกิจ 132 70 202 

พนักงานจางท่ัวไป 413 17 430 

รวม 768 344 1,112 

  (ท่ีมา : สํานักปลัด  สํานักงานเทศบาลนครตรัง  ขอมูล ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559) 

2)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (1) อัตรากําลังเจาหนาท่ีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 43 คน  
     (1.1) พนักงานเทศบาล  จํานวน 17 คน 
     (1.2) ลูกจางประจํา  จํานวน 8 คน 
     (1.3) ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันฯ  จํานวน 2 คน 
 (1.4) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 คน 
 (1.5) พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 12 คน 

 (2) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)    จํานวน  619  คน 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 (3) ยานพาหนะ 
 (3.1) รถยนตดับเพลิง จํานวน 8 คัน 
 (3.2) รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง   จํานวน 7 คัน 
 (3.3) รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต    จํานวน  2 คัน 
 (3.4) รถบันไดเลื่อน จํานวน  1 คัน 
 (3.5) รถยนตกระบะตรวจการณ    จํานวน 2 คัน 
 (3.6) รถยนตบรรทุก 6 ลอ จํานวน  2 คัน 
 (3.7) เรือไฟเบอรทองแบนพรอมเครื่องยนต จํานวน 4 ลํา 
 (3.8) เรือกูชีพและเครื่องเรือ จํานวน 4 ลํา/เครื่อง 

 (4) วัสด-ุอุปกรณ  
 (4.1) เครื่องเลื่อยยนต จํานวน 2 เครื่อง 
 (4.2) เครื่องสูบน้ําไดโว จํานวน 4 เครื่อง 
 (4.3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 4 เครื่อง 
 (4.4) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง จํานวน 200 ถัง 
 (4.5) เต็นท จํานวน 70 หลัง 
 (4.6) ชุดผจญเพลิงพรอมอุปกรณ (SCBA)    จํานวน     11  ชุด 
 (4.7) เครื่องอัดอากาศ จํานวน 2  เครื่อง 
 (4.8) ชุดดําน้ําพรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด 
 (4.9) เปลสนาม จํานวน 2  ชุด 
 (4.10) เบาะลม จํานวน 1 ชุด 
 (4.11) วิทยุสื่อสาร   - ชนิดประจํารถ จํานวน 13 เครื่อง 
 - ชนิดประจําตัวพนักงาน จํานวน 25 เครื่อง 

 (5) ความเสียหายและการปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีผานมา  
 (5.1) เหตุอัคคีภัย   จํานวน 17 ครั้ง 
 (5.2) เหตุอุทกภัย   จํานวน 3 ครั้ง 
 (5.3) เหตุอุบัติภัย   จํานวน 1 ครั้ง 
 (5.4) เหตุวาตภัย   จํานวน 1 ครั้ง 

 (6) การฝกซอมเตรียมความพรอมในรอบปงบประมาณท่ีผานมา   
 (6.1) การฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย  จํานวน  2  ครั้ง 
 (6.2) การฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหมรถยนตและชวยเหลือผูประสบภัย  จํานวน 1 ครั้ง 
 (6.3) การฝกซอมของเจาหนาท่ีงานปองกันฯ  ทุกวันศุกร  ตั้งแตเวลา 05.30 – 07.00 น.  

 (ท่ีมา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาลนครตรัง  
ขอมูล ณ วันท่ี 8 มกราคม 2559) 

 

 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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3)  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

 (1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
 (2) ปริมาณขยะมูลฝอย   จํานวน 130 ตัน / วัน 
 (3) รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  
 (3.1) รถบรรทุกขยะอัดทาย จํานวน   12   คัน  
 (3.2) รถบรรทุกขยะเททายดั้ม จํานวน     6   คัน 
 (3.3) รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร   จํานวน     1   คัน 
 (3.4) รถตักลอยาง จํานวน     1   คัน 
 (4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน   85   คัน 
 (5) ถังรองรับขยะมูลฝอย  จํานวน 400 ใบ 
 (6) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนได จํานวน 65 ตัน / วัน 
 (7) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดได จํานวน 100 ตัน / วัน 
 (8) กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบขยะ 
 (9) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย จํานวน 183 คน 
 (10) ท่ีดินสําหรับงานกําจัดขยะมูลฝอย  จํานวน 119  ไร  หางจากเขตชุมชนเปนระยะทาง  1.5  กิโลเมตร 
เปนพ้ืนท่ีสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย จํานวน  85  ไร  
 (11) ท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอยท่ีใชไปแลว จํานวน 52 ไร 
 (12) ท่ีดินคงเหลือสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย จํานวน 33 ไร คาดวาจะสามารถใชในการกําจัดขยะไดอีก 2 ป 
 (13) ท่ีดินสํารองท่ีเตรียมไวสําหรับกําจัดขยะ จํานวน - แหง 
 (14) มีรถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 คัน 
 (15) มีสถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 แหง 
 (16) มีถังเก็บรวมท้ิง จํานวน - ถัง 

  (ท่ีมา : สํานักการชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลนครตรัง  
ขอมูล ณ วันท่ี 8 มกราคม 2559) 

  (17) การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบงตามประเภท ดังนี้ 

        - บานอยูอาศัย จํานวน 10 บาท / เดือน 
        - บานทําการคา จํานวน      15 บาท / เดือน 
        - หนวยงานราชการ / เอกชน จํานวน    200 บาท / เดือน 
        - ปมน้ํามัน / ธนาคาร จํานวน      30 บาท / เดือน 
        - โรงแรม จํานวน  2,000 บาท / เดือน 
        - หางใหญ จํานวน   10,000 บาท / เดือน 

 (ท่ีมา : กองคลัง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
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13 

4)  การคลังเทศบาลนครตรัง   
(ที่มา : กองคลัง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 

รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย:บาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับ           

ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง             

  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 29,514,376.04 32,974,374.75 33,241,414.69 35,786,320.94 38,623,007.92 

  - ภาษีบํารุงทองที ่ 443,465.05 549,416.80 471,847.84 414,919,.05 480,813.10 

  - ภาษีปาย 5,507,467.40 5,571,215.00 6,168,281.00 6,511,373.00 6,490,086.00 

  - อากรการฆาสัตว 184,920.00 184,380.00 229,650.00 218,500.00 233,510.00 

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให             

  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 656,669.40 752,214.42 732,327.59 713,141.95 1,391,451.93 

  - ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 18,418,470.87 21,518,645.60 23,854,429.65 25,548,179.06 23,132,153,94 

  - ภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย
กําหนดแผนฯ 226,549,897.31 251,311,686.50 268,597,402.81 291,521,536.52 305,097,251.45 

  - ภาษีสุรา 9,418,544.03 10,265,591.81 10,406,970.71 11,396,644.68 12,757,104.36 

  - ภาษีสรรพสามิต 22,697,456.34 18,447,676.37 22,752,325.15 15,501,695.57 21,975,094.16 

  - คาธรรมเนียมจดทะเบียน 
สิทธแิละนิติกรรมที่ดิน 23,623,512.00 28,086,175.00 37,249,971.00 24,428,602.00 28,024,729.00 

  - คาภาคหลวงแร 582,022.52 289,697.99 357,879.31 321,269.08 293,894.42 

  - คาภาคหลวงปโตรเลียม 516,342.97 750,211.96 938,224.56 1,034,662.36 732,602.23 

  - อากรรังนกอีแอน 35,289.47 18,821.04 23,526.31 16,468.42 11,763.40 

รายไดท่ีมิใชภาษีอากร              

  - คาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 15,634,918.84 11,650,353.46 12,547,182.86 13,813,454.09 11,316,509.44 

  - รายไดจากทรัพยสิน 16,257,771.81 31,210,170.27 42,421,558.55 46,555,933.23 38,247,679.26 

  - รายไดจากสาธารณูปโภค 
และเทศพาณิชย 5,832,567.85 5,820,963.49 6,582,102.32 7,659,694.81 7,580,365.84 

  - รายไดเบ็ดเตล็ด 1,228,794.51 1,452,475.52 1,411,733.01 1,986,749.66 12,359,333.72 

   -รายไดจากทุน 200.00 33,000.00 - 617,030.00 19,377.00 

รายไดหมวดเงนิอดุหนุน      
 

    
 

  

  - เงินอุดหนุนทั่วไป 80,527,478.00 79,520,250.00 193,991,974.00 202,214,589.00 220,061,089.95 

  - เงินอุดหนุนทั่วไป  
(ไมตราเทศบัญญัติ) 155,179,094.19 184,716,983.37 131,769,630.35 /////// 118,782,644.69 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 153,133,216.19 182,618,356.34 129,796,637.35 99,995,372.23 50,067,734.29 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ถายโอน 2,035,878.00 2,088,627.03 1,972,993.00 2,114,913.00 ////// 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รายการ 
ปงบประมาณ (หนวย:บาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 

รวมรายรับ 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 788,425,048.65 898,570,116.13 

รายจาย           

  - เงินเดือน 117,877,675.23 131,014,758.42 137,228,327.51 161,764,874.84 166,132,036.85 

  - คาจางประจํา 18,567,976.80 18,942,121.09 18,435,252.03 17,675,334.28 18,102,673.56 

  - คาจางชั่วคราว 45,799,488.90 53,917,551.50 58,634,627.03 67,812,701.66 73,970,527.12 

  - คาตอบแทน 54,450,226.53 66,050,375.47 70,395,919.43 56,969,457.28 42,081,080.01 

  - คาใชสอย 77,917,747.23 83,729,279.38 94,030,891.38 124,427,807.99 120,203,900.27 

  - คาวัสดุ 40,094,112.14 35,170,824.14 40,660,393.87 45,825,699.71 45,189,655.68 

  - คาสาธารณูปโภค 9,790,871.25 10,006,098.33 12,663,842.80 16,354,958.60 17,473,860.24 

  - เงินอุดหนุน 40,834,200.00 10,236,991.66 10,975,687.11 18,299,639.22 16,988,040.00 

  - รายจายอื่น  20,000.00 20,000.00 20,000.00 9,043,600.00 3,649,515.00 

  - งบกลาง 21,339,263.87 62,540,707.65 86,301,087.01 77,441,010.78 88,094,164.07 

  - คาครุภัณฑ 19,006,976.00 53,561,068.00 56,460,122.00 50,542,060.00 24,202,542.00 

  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 153,979,900.00 140,402,353.55 196,058,671.00 119,629,100.00 238,770,684.29 

รวมรายจาย 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 765,831,244.36 854,858,679.09 

รายรับสูงกวารายจาย 13,130,820.65 19,532,306.16 11,883,610.54 22,593,804.29 43,711,437,.04 

เขาเงินทุนสํารองเงินสะสม 25 % 3,282,705.16 4,883,076.54 2,970,902.63 5,648,451.07 10,927,859.26 

คงเหลือนําเขาเงินสะสม 9,848,115.49 14,649,229.62 8,912,707.90 16,945,353.22 32,783,577.78 

 

ตารางเปรียบเทียบ รายรับ – รายจาย 

ป / รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

รายรับ 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71 788,425,048.65 898,570,116.13 

รายจาย 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17 765,831,244.36 854,858,679.09 

 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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5) การดําเนินกิจการพาณิชยของเทศบาล – สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

 การบริหารรายรับ – รายจาย (เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป) 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
รายรับ      
หมวดรายได      
- ประเภทดอกเบ้ียรับจาํนํา 22,366,812.00 23,258,474.00 27,889,933.25 28,062,498.25 32,822,535.50 
- ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,134.87 5,808.93 1,050.55 261.26 68.62 
- ประเภทกําไรในการจาํหนายทรัพย
หลดุจํานํา 

1,593,768.00 3,283,305.00 3,758,309.00 3,160,036.00 3,536,135.00 

- ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด  13,000.00  1,200.00  
หมวดรายไดจากเงินกําไรสุทธิ 19,441,892.85 19,403,211.62 21,940,341.06 25,532,316.02 28,857,378.42 

รวมรายรับ 43,403,607.72 45,963,799.55 53,589,633.86 56,756,311.53 65,216,117.74 

รายจาย      
จายจากรายได      
- รายจายงบกลาง 623,477.50 1,302,616.92 2,693,837.89 2,391,552.79 3,261,229.75 
- หมวดเงินเดือนและคาจางประจาํ 2,280,360.00 2,380,440.00 2,437,330.00 2,169,020.00 2,458,560.00 
- หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสด ุ

1,071,306.38 1,025,307.07 1,061,714.56 1,147,165.32 1,482,857.46 

- หมวดรายจายอ่ืน 128,000.00 131,000.00 131,000.00 143,500.00 161,400.00 
- หมวดคาสาธารณปูโภค 147,109.52 149,236.67 159,111.40 133,113.63 137,313.69 
- หมวดคาครภุัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

16,800.00 246,000.00    

จายจากกําไรสุทธ ิ 19,441,892.85 19,403,211.62 21,940,341.06 25,532,316.02 28,857,378.42 

รวมรายจาย 23,708,946.25 24,637,812.28 28,423,334.91 31,516,667.76 36,358,739.32 

รวมรับหักรายจาย 19,694,661.47 21,325,987.27 25,166,298.95 25,239,643.77 28,857,378.42 

(ที่มา : สถานธนานบุาลเทศบาลนครตรัง) 
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2.3 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงตอสภาเทศบาลนครตรัง 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
 
 ดานท่ี 1.ดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเท่ียว 
  สรางงาน สรางเงิน สรางอาชีพ เพ่ิมสวัสดิการ ภายใตแนวคิด “เทศบาลนครตรัง เปนศูนยกลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
   สงเสริมการทองเท่ียว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือหองรับแขกของจังหวัดตรัง” 
   สรางแหลงทองเท่ียว พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑสัตวน้ํา สวนสัตว 
   “อาหารตรัง ดังท่ัวโลก” สงเสริมใหอาหารตรังและผูประกอบการอาหารตรัง เขาสูตลาด 
ท่ัวประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 
   รถรางลากจูงเพ่ือการทองเท่ียว นั่งรถชมเมือง แลตรัง เลาเรื่องเมืองตรัง 
   สงเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอยางเทาเทียมเสมอภาค ภายใตแนวคิด “ทุกศาสนาสอนใหเปน
คนด”ี 
   จัดกิจกรรมประเพณีอยางเขาใจ เขาถึง และรูจริง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
   ปายบอกเสนทางและแผนท่ี สถานท่ีสําคัญ รวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีชัดเจนในจังหวัดตรัง 
   หนังสือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร ผูประกอบการพรอมแผนท่ีทองเท่ียว 
   ขยายถนนหลังอนุสาวรียเปน 2 ชองทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักทองเท่ียวซ่ึงมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ 
   “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” สรางจังหวัดตรัง ใหเปนเมืองหลวงของ
ยางพาราดวยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” 
   ปรับปรุงสนามชนโคใหมีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ 
ชาวตางประเทศ 
   พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร ตามบริบทของชุมชน เพ่ือใหฟนกลับมา เปนสัญลักษณของ
จังหวัดตรัง เปนสถานท่ีสรางอาชีพสรางรายไดใหกับชุมชนดังในอดีต รวมท้ังการจัดสรางสวนสัตว และ
พิพิธภัณฑสัตวน้ําเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียว เปนแหลงศึกษาคนควา 
   จัดทําบันทึกความเขาใจ MOU เปนบันทึกขอตกลงระหวางเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเปนแหลงเงินทุน ใหผูมีรายไดนอยกูลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพ่ือหารายได จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนใหกับสถานธนานุบาล 
   สงเสริมธุรกิจการคาสง การคายอยในเทศบาลนครตรัง โดยไมอนุญาตใหคาราวานสินคามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนท่ีผานมา 
   จัดตั้งชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดใหมีบัณฑิตชุมชนเปนท่ีปรึกษา เปนพ่ีเลี้ยงใหกับ
ชุมชน เพ่ือเปนการสรางงานใหกับผูจบการศึกษาไดมีงานทําในเขตเทศบาล และเปนการชวยเหลือชุมชนในดาน
ธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยไดคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
   จัดใหมีศูนยเยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสรางสรรค
และทันสมัยเขาใจสังคมกาวไปเปนผูใหญท่ีมีความรู มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
   สงเสริมอาชีพกลุมสตรี โดยสรางเครือขายองคกรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สูวิสาหกิจชุมชน 
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   จัดหาท่ีดินสรางบานเอ้ืออาทร สําหรับผูมีรายไดนอยไดมีโอกาสมีบานเปนของตนเองในการเชา
ซ้ือ ผอนสงตามเกณฑรายได ตลอดจนจัดใหมีการกูเงินเพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผู ท่ีมีบานอยูแลว 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 
 ดานท่ี 2 ดานการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางยั่งยืน ดวยความซ่ือสัตย มีวิสัยทัศน เปนธรรม 
   ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข 
   ยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใสในการบริหาร พรอมใหมีการตรวจสอบทุกข้ันตอน
ทุกรูปแบบ จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดแถลงขาวทุกเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือเปดโอกาสใหสื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีนองประชาชนไดตรวจสอบ 
   ยึดม่ันในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีสวนรวม ยึดประชาชนเปนจุดศูนยกลาง สราง
เสริมความเขมแข็งของชุมชน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนความตองการของชุมชน นํามาเปน
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใหการพัฒนาไมกระจุกในบาง
พ้ืนท่ี โดยทําใหการพัฒนากระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีนครตรัง ในตรอกซอกซอย 
   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเปนธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไมเบียดเบียน สนับสนุน สงเสริม และใหความเปน
ธรรม 
   สนับสนุนสงเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสราง รูปแบบนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิใหเปนสภาตรายาง เพ่ือเปนเครื่องมือของฝายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไมวาเรื่อง
นั้นจะผิดหรือถูก โดยใหสภาเทศบาลนครตรัง มีความเปนอิสระอยางแทจริง ภายใตจิตสํานึก มีความรับผิดชอบ
ตอการทําหนาท่ีในฐานะตัวแทนของพ่ีนองประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝายบริหารเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของนครตรังและพ่ีนองประชาชน 
   ประสานหนวยงานระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความรวมมือในทุก ๆ ดาน เพ่ือประโยชนของนครตรัง 
อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเครื่องบินขนาดใหญ และการ
ขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ใหมีความสะอาด รวดเร็ว 
ปลอดภัยและตูโดยสานท่ีทันสมัย ถนนทางเขาออกเมืองใหมีปายบอกทางท่ีชัดเจน สะดวก สวาง สะอาดและ
ปลอดภัย เปนตน 
   เนนการสงเสริมและพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือท่ีทันสมัย ตลอดจนดานความรู ความสามารถ 
เก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
   จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และสายดวนนครตรังอยางเปนระบบเพ่ือแจงเหตุท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
   สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและลูกจาง รักษาวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร สรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 ดานท่ี 3 ดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางความเปนเลิศทาง
การศึกษา 
   สรางความเปนเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แตละโรงเรียนตองใหเปน
เลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
   ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกับชุมชน ทางดานกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
   จัดสรรงบประมาณ ใหอยางเพียงพอตอความตองการของแตละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
   ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อยางมีคุณภาพ 
   จัดใหมีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ท่ีมีรายไดนอย แตเรียนดี ไดมีโอกาสเรียน
ตอจนจบปริญญาตรี ปละ 20 ทุน 
   สงเสริมการเรียนรู ผานกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตใหกับผูเรียน ตอยอดสูการเรียนรูและ 
การประกอบอาชีพ 
   สงเสริมใหมีหองเรียนอัจฉริยภาพในแตละโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแขงขันอยางเต็ม
ศักยภาพ 
   จัดใหมีการติวฟรี โดยติวเตอรดัง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในนครตรัง ภายใต
แนวคิด “เตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย” 
   บริการ WI-FI ท่ัวเขตเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีคอมพิวเตอรแบบพกพา Notebook ใหกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือใหนักเรียน
ยืมใช  เ พ่ือคนควาขอมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการหองสมุดประจําบาน ตามความจําเปน และ 
ตามหลักเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
   สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปดการฝกอบรม 
ฝกทักษะ ศึกษาตอ จัดทําผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยะฐานะ เพ่ือมีความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในดาน
ขวัญและกําลังใจ อยางเปนธรรมและเหมาะสม 
   จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารไวรองรับการเปดประตูสูประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการทองเท่ียว 
   พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน ใหไดมาตรฐานเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กในทุก ๆ ดาน ในการ
เขาเรียนในระดับปฐมวัย และแบงเบาภาระผูปกครองในการเลี้ยงดู จะไดมีเวลาในการประกอบอาชีพ ตอยอด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูอนุบาลในฝน Mini English และ Mini Program 
   สงเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรม ภายใตแนวคิด 
ทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี และจัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและประชาชน 
 
 ดานท่ี 4 ดานการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
  พัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการดานสาธารณสุขอยางบูรณาการครบวงจร เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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   นําถังขยะท่ีสวยงามกลับมาใหชุมชน เพ่ือความสะอาด นาอยู และสงเสริมการทองเท่ียว จัดการ
ปญหาขยะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความเปนจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไมทําลาย
ทัศนียภาพ ท้ังนี้โดยมุงลดจํานวนขยะ เพ่ือใหเกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไมใหมีมากจนเกินความจําเปน 
   สรางปอดใหคนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน 
   “นครหลวงแหงการทองเท่ียว” พัฒนาสิ่งแวดลอมมุงสูนครตรัง ใหเปนนครหลวงแหงการ
ทองเท่ียวในเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมืองแหงคลองสวยน้ําใส เชน คลองน้ําเจ็ด คลองหวยยาง 
เปนตน 
   รณรงคปลูกตนศรีตรัง สรางเมืองตรังใหดังไปท่ัวไทย ดังไปไกลท่ัวโลก ดวยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
   ศูนยความปลอดภัยมีกลอง CCTV ท่ัวทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 
   ผูชวยเจาพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 
   รถกูภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง 
   สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พรอมอุปกรณท่ีทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ชั่วโมง 
   ฝกซอมปองกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือใหกําลังพลพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
   ดําเนินการโครงการบานสุขภาพ “โรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ใชบานผูปวยเปนสถานพยาบาลใน
การบําบัด พักฟน จัดเตียงผูปวย วีลแชร และอุปกรณทางการแพทย ใหผูมีรายไดนอยยืมใช จัดหมอ พยาบาล 
อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจําเปน แบงเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนยตรัง อํานวยความสะดวกแกผูปวย 
ผูดูแลไมตองเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สราง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว จัดใหมีแพทยประจําในศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือบริการดานการตรวจ
รักษาพยาบาล เนนดานเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แกพ่ีนองประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขเปนโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
   จัดใหมีครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตลอดถึงวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการตรวจ
รักษาพยาบาล 
   จัดใหมีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – สงผูปวย กรณีรับตัวจากท่ีอยูอาศัย
มายังสถานพยาบาล และสงกลับบาน ตลอดจนการสงตอกรณีตองเขารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาลศูนยตรัง 
และสถานพยาบาลใกลเคียงอ่ืน ๆ 
   จัดใหมีโครงการเฝาระวังสุขภาพ ภายใตแนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถวนหนา” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกป สําหรับผูมีอายุ 40 ปข้ึนไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการแกปญหาสุขภาพท่ีตนเหตุ ลด
งบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 
   ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อยางสมํ่าเสมอ ถูกหลักอนามัยเพ่ือ
ไมใหเกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมท้ังใหมีการระบายถายเทอากาศท่ีดี มีแสง
สวางท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรใหมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
   เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จายตรงเวลา รวมท้ังจัดสรรเงินสํารองจาย เปนเงินยืม
ทดลองจายกรณีเงินอุดหนุนไมไดรับตามกําหนดหรือลาชา 
   ใหการสงเคราะหผูทุกขยาก คนชรา คนพิการ คนเรรอนในเขตเทศบาล เก่ียวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําสงตัวไปยังสถานสงเคราะหของรัฐ 
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 ดานท่ี 5 ดานกีฬาและนันทนาการ 
  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือใหบริการแก
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป อยางหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
   สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ใหสนใจกีฬา จัดใหมีการฝกอบรมและแขงขันอยางตอเนื่อง เพ่ือให
นักกีฬานครตรังสูทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังใหมีชื่อเสียง 
   ปรับปรุงและจัดสรางสนามฟุตบอลท่ีทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีก 2 สนาม เพ่ือบริการท่ีเทา
เทียม 
   สนับสนุนใหมีการจัดการประกวดและแขงขันกีฬาในทัวรนาเมนตใหญ ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีศูนยกีฬาในรมท่ีใหญท่ีสุดในภาคใต สนามกีฬาอยางหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานท่ีออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
   บริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
   บริการศูนยฟตเนสกลางแจง Fitness ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเปนท่ีรวม 
ของอุปกรณสําหรับการออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความตองการของชุมชน 
   จัดใหมีศูนยฝกกีฬา ท่ีมีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยใชผูฝกสอน นักกีฬาระดับชาติ 
อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เปนตน 
   จัดใหมีลานภูมิปญญาทองถ่ิน ลานวัฒนธรรม ลานศิลป  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พรอมท้ังขยายพ้ืนท่ีถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิใหมีผลกระทบกับ
การจราจร 
 
 ดานท่ี 6 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอยางมีอัตลักษณ ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายท่ัวถึง ครอบคลุม ประชาชนไดรับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเทา คูระบายน้ํา ท้ังระบบใหครอบคลุมพ้ืนท่ีนครตรัง ใหท่ัวถึงได
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
   ปรับปรุงระบบจราจรใหมีความคลองตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีปายแนะนําการเดินทาง 
ปายสถานท่ี อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวและผูมาเยือน 
   ขยายพ้ืนท่ีผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพ่ือความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักทองเท่ียวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานท่ีสําคัญและแหลงทองเท่ียวในนครตรัง 
   ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง และขยายเขตระบบประปา อยางท่ัวถึง 
   ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พรอมท้ังลอกคูระบายน้ําทุกสาย เพ่ือใหการระบายน้ําเต็ม
ประสิทธิภาพ เปนการปองกันน้ําทวม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมตอกับระบบน้ําเสียอยางครอบคลุม 
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2.4 วิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม 

วิสัยทัศน 

“การศึกษากาวหนา  พัฒนาตอเนื่อง  สูนครตรังเมืองแหงความสุข” 

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศและกาวไกลสูประชาคมอาเซียน  

2. พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สูเมืองแหงความสุข 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 

เปาประสงค 

1. นครตรังเปนเลิศดานการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

3. นครตรังเปนเมืองแหงความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง โดยนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

4. นครตรังเปนเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี ไมมีมลภาวะ 

5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของ

ทองถ่ิน  

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน  

6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับสวนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบดวย 

สํานักการศึกษา 

-  จัดการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2546 

-  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยมุงเนนความเปนเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดลอมและอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

-  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในทองถ่ิน 

-  สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 

-  สงเสริมดานสุขภาพ พลานามัยใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 

-  สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จรยิธรรม แกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 

-  พัฒนาสงเสริมสนับสนุน ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

-  ปรับปรงุประสิทธิภาพการบริหารและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 สํานักการชาง 

 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 -  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

 -  การสาธารณูปโภค และการกอสราง 

 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 กองคลัง 

 -  การบริหารงานคลังดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (e-laas) 

 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยจัดทําแผนเพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน ถูกตอง 

ครบถวนและเปนธรรม โดยใชระบบสารสนเทศ 

 -  บริการประทับใจดวยรอยยิ้มและบริการท่ีมีคุณภาพของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซ้ือจัดจางเปนหลัก ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่ง

การ นโยบายของผูบริหาร เพ่ือเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดทันเวลา 

 -  การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจายเงิน

อยางรวดเร็วมีผลใหการเบิกจายเงินทันภายในปงบประมาณ และรายงานการเงินเปนปจจุบัน ถูกตอง และ

เชื่อถือได 

 -  ใชระบบ  GIS ในการปฏิบัติงานการปรับขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 สํานักปลัดเทศบาล 

-  การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  การอํานวยความสะดวก   สรางความพึงพอใจในการใหบริการ 

-  การสงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน 

-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสรางสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 

-  การเสริมสรางสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีสวนรวม 

-  อนุรักษ สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตางๆ 

-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

-  ศูนยขอมูลขาวสาร การรับเรื่องราวรองทุกข 

-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนท่ีของอาคารสํานักงาน 

-  การใหบริการดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
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กองวิชาการและแผนงาน 

-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองตอ

ความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

-  การจัดทํางบประมาณ  เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 

-  การจัดการดานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตางๆ ของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรได 

-  การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

-  การสรางเครือขายงานประชาสัมพันธเพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวนในการประชาสัมพันธ 

-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเพ่ือใหการบริหารงานมุงสูผลสัมฤทธิ์ 

-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

-  จัดระบบบริการดานสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ

กลุมเสี่ยงตามชวงอายุ และผูดอยโอกาสใหมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

(1)  บริการดานการสรางเสริมสุขภาพ 

(2)  บริการดานการปองกันโรค 

(3)  บริการดานการรักษาพยาบาลท่ัวไป 

(4)  บริการฟนฟูสภาพ 

(5)  บริการดานทันตกรรมพ้ืนฐาน 

(6)  บริการระบบปรึกษาและสงตอ 

 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง และมีสวนรวม

ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมดานสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดลอม 

 -  สนับสนุนการสรางภาคีเครือขายทางดานสุขภาพ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 -  สนับสนุนใหประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทยทางเลือก 

(Alternative Medicine) หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

 -  รักษา สงเสริม  ติดตอ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดลอม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือตอการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน (เทศบาลนครตรัง)  

(Local Agenda 21) 

 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานท่ี ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ

พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของคนตรัง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือขาย 
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 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

 กองสวัสดิการสังคม 

1. สงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และใหการสังคมสงเคราะหกลุมผูดอยโอกาสในสังคม 

3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5. การดําเนินงานเก่ียวกับการรับการถายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สําหรับคานิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 
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2.5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรังตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2558 – 
2563) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา และ 23 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.3 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน 
1.4 ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 สนับสนุน สงเสริม พัฒนา งานสาธารณสุขสูสุขภาวะที่ดี  
2.2 สนับสนุน สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยางทั่วถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 
2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสงัคม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สงเสริมใหมีการใชที่ดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 
3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับรายได 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร  
6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองคกร 
6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
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2.6 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 2.6.1 แนวคิดการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน การพัฒนาท้ังในการ

แกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวมวางแผน 

ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับ รวมคิดติดตามประเมินผลและ

รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี 

 รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคการสหประชาชาติ (United Nations,1981) ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว ดังนี้ 

 1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง ซ่ึงเปนไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึนเองเพ่ือแกไข

ปญหากลุมของตนเอง โดยเนนการกระทําท่ีมิไดรับการชวยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ีเปนเปาหมาย 

 2. การมีสวนรวมแบบชักนํา ซ่ึงเปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 

เปนรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

 3. การมีสวนรวมแบบบังคับ ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใตการ

จัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีผูกระทําไดรับผลทันที แตจะ

ไมไดรับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

 แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 

 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนเปน 

3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐโดยการมีสวน

รวม (Participation) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหประชาชนท่ีเปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวนรวมใน

ข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ตั้งแต

รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล เพ่ือใหเกิดการยอมรับ และ

กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย 

 

 2.6.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 John D. millet (อางถึงใน จรรยา ศิริพร, 2537 หนา 17) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการใหบริการ

ดังนี้ 

 1. การใหบริการท่ีเทาเทียมกัน คือ การใหบริการท่ีมีความยุติธรรม เสมอภาคและเสมอหนา 

 2. การใหบริการรวดเร็วตลอดเวลา คือ การใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบดวน 

 3. การใหบริการท่ีมากพอ คือ การใหบริการท่ีมากพอในดานสถานท่ีบุคลากรและวัสดุ 

 4. การใหบริการอยางตอเนื่อง คือ การใหบริการท่ีสมํ่าเสมอ 

 5. การใหบริการท่ีมีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณและคุณภาพ 

 จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีกลาวมา พอสรุป แนวคิดความพึงพอใจ ไดวา เปนความรูสึกของ

บุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน จากการไดรับบริการ ในเชิงประมาณคุณคาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ 
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 2.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

 การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหทราบวาโครงการไดผลอยางไร

หรือไม การดําเนินงานแตละข้ันตอนมีจุดบกพรองควรแกไขอยางไร ทําใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบโครงการ

สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการ ท้ังในปจจุบันและการปรับปรุง

โครงการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงได และไดมีผูใหความหมายของการประเมิน

ไวหลากหลาย ดังนี้ 

 เครือวัลย ลิ้มอภิชาติ (2531, หนา 145) ไดกลาวโดยสรุปวา การประเมินโครงการ เปนการวิเคราะห

ตรวจสอบความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซ่ึงจะตองทําการวิเคราะหระบบการฝกอบรมและพัฒนา

ตั้งแตหลักสูตร โครงการ การบริหารโครงการและผลการฝกอบรมวาตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี

กําหนดไวหรือไม กลาวคือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ และเจตคติของผูเขารับการอบรมไดหรือไม 

 นิศา ชูโต (2527, หนา 9) กลาววา การประเมิน หมายถึง กิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

ความหมายขอเท็จจริงเก่ียวกับความตองการ หาแนวทางการปรับปรุงเก่ียวกับโครงการและหาผลท่ีแนใจวาเกิด

จากโครงการ เพ่ือเปนการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดียิ่งข้ึน 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524, หนา 59) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใหไดมา 

ซ่ึงสารสนเทศ สําหรับตัดสินคุณคาของโครงการ บงชี้จุดเดนจุดดอยของโครงการและแผนงาน กระบวนการ

ประเมิน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน และไดกลาวสรุปไวอีกวา การประเมิน หมายถึงกระบวนการ 

ท่ีกอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน  

สมหวงั พิธิยานุวัฒน (2535, หนา 98) 
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บทท่ี 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  798 / 2559  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง ลงวันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 
 1. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 2. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 3. นายเสรี  สุขเกษม  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 4. นางพิมพนิภา  ถาวร  ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 5. นายวิโรจน  ศรีวราพันธุ ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 6. นายโรม  ไชยมล  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
     ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 

 7. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
     ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งตรัง 

 8. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
     เทศบาลนครตรัง 
 9. นายรณรงค  ทรัพยปรุง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
     เทศบาลนครตรัง 
 10. นายเทิดศักดิ์  ตรีรัตนพันธ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. นายวินัย  ทองรัตน  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
วาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 
 (1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
 (3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการ
ทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปก็ได 
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ข้ันตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

 ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
3. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลนครตรังเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี

แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2558 – 2563) และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางแทจริง เทศบาลนครตรังไดกําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไวดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

  1.1 ใหสํานัก/กอง นําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/

โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

  1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน

และโครงการในระดับทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป 
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  1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยาง

แทจริง 

 
 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 

  2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบและ

ตอเนื่อง เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผล

ท่ีไดมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการ

ในอนาคต 

  2.2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป การติดตามและประเมินผล

เปนกระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายท่ีได

กําหนดไวหรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีจะนํามา

กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรังเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ไดดังนี้ 

  การติดตามผล เปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน วาเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยาง

เปนระบบและมีความตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  การประเมินผล เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกําหนดไว 

รวมถึงการศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการแกไข ปรับปรุงหรือ

การขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนท่ีกําหนดไวไดมีการ

ปฏิบัติหรือไม อยางไร รวมท้ังยังเปนตัวชี้วัดวาแผนท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นไดผลอยางไร บรรลุผลลัพธตามท่ี

กําหนดไวหรือไม 

  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) เทศบาลนครตรัง กําหนดเปน 2 ระยะ คือ 

  (1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ กําหนดใหรายงาน

ผลการดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จ

เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผลท่ีไดมาปรับกล

ยุทธการดําเนินงาน เพ่ือใหโครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

แผนพัฒนา และจะดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการรอบไตรมาสท่ี 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2558 

– 31 มีนาคม 2559) นําเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
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  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯ เปนการติดตามและประเมินผล

เม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ (รอบ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) เพ่ือใหทราบถึง

ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีไดรับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให

สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในระดับ

พ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

 

  การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ กําหนดใหมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับ

ทราบอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อตางๆ อาทิ สื่อเอกสาร

สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผานเว็บไซตของหนวยงาน www.trangcity.go.th เพ่ือใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชน รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปท่ี

ประกาศใชไดอยางกวางขวางและเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 เทศบาลนครตรังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2563) และแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2559 - 2561) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทํา
โครงการพัฒนา แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 

 เทศบาลนครตรังไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 
ท้ังนี้ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

89 188,323,910 65 145,947,500 36 45,319,490 

2. การพัฒนาดานสังคม คณุภาพชีวิต สู
เมืองแหงความสุข 

54 261,639,000 49 80,779,000 49 83,349,000 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคณุภาพ 

18 252,988,000 32 240,919,500 6 9,271,000 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของทองถ่ิน 

17 99,020,000 19 265,150,000 13 13,170,000 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 

8 35,300,000 6 13,700,000 7 147,650,000 

6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

57 206,616,308 32 29,407,000 31 224,622,000 

รวม 243 1,043,887,218 203 775,903,000 142 523,381,490 
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 เทศบาลนครตรังไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เม่ือวันท่ี 
25 พฤศจกิายน พ.ศ.2558 โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมด จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 79 138,001,056 
2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 44 79,575,300 
3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 8 21,475,500 
4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

16 15,911,100 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล
อยางยั่งยืน 

5 32,300,000 

6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 35 29,851,400 
รวม 187 317,114,356 

 

 ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
ผลการดําเนินงาน 

แลวเสร็จตาม 
แผนการดําเนนิงาน 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไมดําเนินการ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปน
เลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

52 22 5 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สู
เมืองแหงความสุข 

39 - 5 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

- 7 1 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษเชิด
ชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

11 2 3 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

2 1 2 

6. การสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

28 3 4 

รวมท้ังหมด 187 โครงการ 132 35 20 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 



36 
 

 สําหรับโครงการประจําป พ.ศ.2559 จํานวน 187 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงาน คือ มีโครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 132 โครงการ คิดเปนรอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จเทากับ 70.59  
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 35 โครงการ คิดเปนรอยละของโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการเทากับ 18.72
และไมไดดําเนินการ จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 10.69 
 
แผนภูมิแสดงรอยละความสําเร็จในการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 
  

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

70.59% 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 
18.72% 

ไมไดดําเนินการ 
10.69% 
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 เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
ตามแผนการดําเนินงาน การเบิกจาย รอยละ 

การเบิกจาย จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปน
เลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

79 138,001,056 52 83,677,080 60.64 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สู
เมืองแหงความสุข 

44 79,575,300 39 72,333,650 90.90 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

8 21,475,500 - 2,931,000 13.65 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษเชิด
ชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

16 15,911,100 11 3,930,888 24.71 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุลอยางยั่งยืน 

5 32,300,000 2 458,085 1.42 

6. การสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

35 29,851,400 28 12,632,059 42.32 

รวม 187 317,114,356 132 175,962,762 55.49 
 
 เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีงบประมาณต้ังไวท้ังสิ้น 317,114,356 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
175,962,762 บาท คิดเปนรอยละ 55.49 
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แผนภูมิแสดงรอยละของการเบิกจายงบประมาณในแตละยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 
 
 สําหรับผลการดําเนินการของโครงการคางจายประจําป พ.ศ.2556 – 2558 ท่ีนํามาเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 โดยแยกข้ันตอนการดําเนินการของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

 

ป / หนวยงาน 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ยกเลิก
รายการ กําหนด

รูปแบบ 
ดําเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 

งบคางจายป 2556       
1. สํานักการชาง 5 - - 1 4 - 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 - - - 1 - 

รวม 6 - - 1 5 - 
งบคางจายป 2557       

1. สํานักการศึกษา 1 - - - 1 - 
2. สํานักการชาง 2 - - - 2 - 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 17 - - - 17 - 
4. สํานักปลัดเทศบาล 2 - - - 2 - 

รวม 22 - - - 22 - 

60.64 

90.90 

13.65 

24.71 

1.42 

42.32 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรท่ี 6 
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ป / หนวยงาน 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ยกเลิก
รายการ กําหนด

รูปแบบ 
ดําเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 

งบคางจายป 2558       
1. สํานักการศึกษา 26 - 11 - 11 4 
2. กองวิชาการและแผนงาน 3 - - - 3 - 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 2 - - - - 
4. สํานักปลัดเทศบาล 21 4 - - 15 2 
5. สํานักการชาง 44 - 11 10 15 8 

รวม 96 6 22 10 44 14 
รวมทั้งสิ้น 124 6 22 11 71 14 
รอยละ 100 4.84 17.74 8.87 57.26 11.29 

 

 จากตารางผลการดําเนินงานโครงการคางจายประจําป พ.ศ.2556 – 2558 รวมจํานวน 124 รายการ 

มีโครงการท่ียังอยูในข้ันตอนการกําหนดรูปแบบ จํานวน 6 โครงการ โครงการท่ีอยูในข้ันตอนดําเนินการทาง

พัสดุ จํานวน 22 รายการ อยูในข้ันตอนการบริหารสัญญา 11 รายการ และอยูในข้ันตอนการเบิกจายจํานวน 

71 รายการ และยกเลิกรายการจํานวน 14 รายการ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

1 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาลนครตรัง 300,000           244,000.00      
2 โครงการหองสมุดเพื่อการเรียนรู 100,000           70,054.00       
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 500,000           396,580.00      
4 โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 500,000           652,979.50      
5 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

1,200,000         956,754.60      

6 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแกนักเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

200,000           173,608.90      

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน 200,000           -                
8 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 500,000           387,250.00      
9 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 300,000           122,660.00      
10 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 300,000           207,960.00      
11 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 100,000           51,743.00       
12 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 100,000           70,932.00       
13 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

2,300,000         1,815,334.70   

14 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง 100,000           82,518.00       

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

รายงานผลการเบิกจายโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

15 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผูปกครองของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

400,000           148,220.00      

16 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 250,000           -                
17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 3,000,000         2,322,912.00   
18 โครงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา-

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) (วิทยาลัยเทคนิคตรัง)
127,000           126,980.00      

19 โครงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา-

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) (วิทยาลัยการอาชีพ

ตรัง)

90,000             90,000.00       

20 โครงการจัดงานปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 160,000           136,657.00      
21 โครงการจัดงานการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 30,000             30,000.00       
22 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 50,000             50,000.00       
23 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

40,000             40,000.00       

24 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

10,000             10,000.00       

25 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 200,000           117,874.00      
26 โครงการวันสุนทรภู 200,000           176,951.00      
27 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 200,000           -                
28 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี 500,000           222,781.00      
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

29 โครงการอาหารเสริม (นม) 14,487,946       5,864,376.44   
30 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมศาสนา)

15,156,000       13,147,100.00  

31 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 48,786,710       42,104,402.00  

1 โครงการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา 2,000,000         -                
2 โครงการจางเหมาครูภาษาตางประเทศ 3,500,000         884,210.00      

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 1,000,000         815,816.00      
2 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 100,000           100,000.00      
3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา 500,000           127,000.00      
4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชนในเขต

เทศบาลนครตรัง

500,000           171,654.80      

5 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 160,000           153,958.00      
6 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 160,000           151,063.00      
7 โครงการวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 10,000             10,000.00       

1 โครงการทาสีอาคารเรียน 2,3,4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 1,021,000         620,000.00      
2 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) 418,700           418,700.00      
3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 1,222,000         799,000.00      

แนวทางการพัฒนา 1.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา 1.3 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

4 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร)

88,300             88,100.00       

5 โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 734,000           488,000.00      
6 โครงการทาสีอาคารเรียน 2,4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 700,000           340,000.00      
7 โครงการปรับปรุงหองเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 913,000           710,000.00      
8 คากอสรางโรงฝกงานประติมากรรมการปน โรงเรียนเทศบาล 3 

(บานนาตาลวง)

           719,000 -                

9 โครงการกอสรางเรือนเพาะชําโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)              89,000 -                
10 โครงการทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)            136,800 -                
11 โครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)            314,000 290,000.00      
12 โครงการปูกระเบื้องอาคารเทพธาโร โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)            205,600 -                
13 โครงการปรับปรุงหองพยาบาลโรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)            172,400 172,400.00      
14 โครงการซอมแซมประตูหองเรียนหองน้ําอาคารเรียนวิภัชจิตต  

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

           176,000 170,900.00      

15 โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารอํานวยการและอาคารหองสมุด 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

           124,900 124,900.00      

16 โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียนชั้นปฐมวัย 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

             61,700 -                

17 โครงการติดตั้งมานกันแดดประตูและหนาตางหองเรียนและหองพิเศษ อาคาร

เรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

           181,000 -                
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

18 โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาดานหนาอาคารเรียน 1 และดานขางสนาม

เด็กเลน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

             60,000 -                

19 โครงการปรับปรุงฝาเพดานและฝาผนังอาคารหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

         1,035,000 -                

20 โครงการซอมแซมประตูเหล็กอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

             10,400 10,400.00       

21 โครงการปรับปรุงพื้นหองปรุงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)              49,700 -                
22 โครงการปรับปรุงหองน้ํา-หองสวม อาคารวิภัชจิตต โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูมิ)

           366,000 -                

23 โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

           381,000 -                

24 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)            760,000 -                
25 โครงการปรับปรุงหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดตันตยาภิรม)

           451,000 -                

26 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)            449,000 -                
27 โครงการปรับปรุงหองคหกรรม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)            292,000 -                
28 โครงการปูกระเบื้องบนอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)            800,000 -                
29 โครงการปูกระเบื้องบนอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)            800,000 -                
30 โครงการซอมหองน้ําอาคารเรียน 3,4,5,6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)          1,100,000 -                
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

31 โครงการทาสีภายใน-นอกอาคารเรียน 3,5,6 โรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดตันตยาภิรม)

         1,267,000 -                

32 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดตันตยาภิรม)

         2,660,000 -                

33 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)          2,310,000 -                
34 โครงการติดตั้งกันสาดหนาอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)            490,000 301,500.00      
35 โครงการตอเติมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)          1,360,000 -                
36 โครงการเดินทอประปาภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)              90,000 85,000.00       
37 คาปรับปรุงหองสื่อเปนหองโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนเทศบาล 7 

(วัดประสิทธิชัย)

           320,000 311,500.00      

38 โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 950,000           -                
39 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง จํานวน 52 รายการ

16,404,900       6,512,350.00   

ยุทธศาสตรที่ 1 รวม 79 โครงการ 138,001,056     83,677,080     52 22 5

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 1,000,000         846,047.00      
2 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 100,000           89,317.20       
3 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 100,000           99,944.28       
4 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 90,000             87,100.00       

แนวทางการพัฒนา 2.1 สนับสนุนสงเสริมพัฒนางานสาธารณสุขสูสุขภาวะที่ดี
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

5 โครงการประกวดการแปรงฟนที่ถูกวิธีและตอบปญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ 90,000             90,000.00       
6 โครงการควบคุมประชากรสุนัขจรจัด 200,000           -                 ไมสามารถดําเนินการ

ตามโครงการได

เนื่องจากสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินได

แจงวาการปฏิบัติตาม

โครงการไมมีกฎหมาย

 ระเบียบ ขอบังคับ

หรือหนังสือสั่งการ 

กระทรวงมหาดไทย

ใหกระทําได

7 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,300,000         766,440.00      
8 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค 120,000           66,670.00       
9 โครงการมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก 500,000           40,830.00       
10 โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล 50,000             -                
11 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 50,000             32,160.00       
12 โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 2,000,000         483,900.00      
13 โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง 405,000           240,000.00      
14 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพผูสูงอายุ 147,900           66,850.00       

1 โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 50,903,600       50,622,395.00  
แนวทางการพัฒนา 2.2 สนับสนุนสงเสริมสวัสดิการทางสังคมและใหสังคมสงเคราะหอยางทั่วถึง
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ

หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

7,888,800         7,520,000.00   

3 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 180,000           146,500.00      
4 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 500,000           225,492.20      
5 โครงการสงเคราะหผูทุกขยากหรือดอยโอกาส 500000 496,505.00      

1 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000             15,775.00       
2 โครงการปองกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 100,000           11,528.00       
3 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครตรัง 250,000           121,508.00      
4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องตน 70,000             62,960.00       
5 โครงการเยาวชนอาสาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 60,000             52,300.00       
6 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000           28,350.00       
7 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานการชวยเหลือผูประสบภัยของศูนยชวยเหลือ

ผูประสบภัยของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

เทศบาลนครตรัง

150,000           149,082.00      

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศกิจฉุกเฉินการแพทย 100,000           43,425.00       
9 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000           56,579.00       
10 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา 100,000           -                

1 โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

150,000           112,809.00      

แนวทางการพัฒนา 2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนา 2.4 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการ 250,000           92,440.00       
3 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ 250,000           158,655.00      
4 โครงการจัดการแขงขันเทศบาลนครตรัง มิน-ิฮาลฟมาราธอน 300,000           -                
5 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4,000,000         5,366,455.00   
6 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 4,500,000         2,658,656.00   
7 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง 1,000,000         432,824.00      
8 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง 500,000           352,165.00      

1 โครงการสงเสริมการออมทรัพยและกองทุนชุมชนเมืองในชุมชน 100,000           27,424.00       
2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000           29,257.00       

1 โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติดสี่มุมเมือง 400,000           154,978.00      
2 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกองทุนแมของแผนดิน 20,000             18,819.00       
3 โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 100,000           62,400.00       
4 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 500,000           405,110.00      
5 โครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะภายในเขตเทศบาล 200,000           -                

รวมยุทธศาสตรที่ 2 รวม 44 โครงการ 79,575,300      72,333,650     39 0 5

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

1 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนเพลินพิทักษ  ซอย 1 ขาง

บานเลขที่ 316/5

2,500,000         -                 ดําเนินการทางพัสดุ

แนวทางการพัฒนา 2.5 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 2.6 รณรงคปองกันและสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสังคม

แนวทางการพัฒนา 3.2 กอสรางปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

2 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนบางรัก-ควนขัน (วัดคลองน้ําเจ็ด)

 เริ่มตนจากบานเลขที่ 4/1 ไปทางทิศเหนือ จดขางบานเลขที่ 4/15

444,000           390,000.00       ดําเนินการทางพัสดุ

3 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสารดานขางสํานักงานเทศบาลนครตรัง            250,000 -                 ออกแบบประมาณการ

4 คากอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนรัษฎาซอย 9 ขางบานเลขที่ 133/165            460,000 435,000.00       ดําเนินการทางพัสดุ

5 คาขยายเขตการจายน้ําประปาถนนรัษฎา ซอย 7            621,500 621,000.00       ระหวางกอสราง

6 คากอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมทางเทาภายในสนามกีฬา 2 (ทุงแจง) 

เริ่มจากบริเวณหนาสนามกีฬา (ถนนสายตรัง-สิเกา) ถึงบริเวณสนามยิงปน

15,600,000       -                 ออกแบบประมาณการ

1 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโคกยูง          1,500,000 1,485,000.00    ระหวางกอสราง

1 โครงการประกวดบานเรือนนาอยูชุมชนสะอาด 100,000           -                 ไมสามารถซื้อวัสดุ

อุปกรณได

รวมยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 8 โครงการ 21,475,500      2,931,000       0 7 1

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น

1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 800,000           138,231.00      

1 โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรมสัตวเลี้ยง 100,000           -                
2 โครงการจัดงานกลวยไมและไมดอกไมประดับ 150,000           -                
3 โครงการปรับปรุงสะพานแขวนภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 
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         1,000,000 -                 ดําเนินการทางพัสดุ

แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร

แนวทางการพัฒนา 3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 4.1 สนับสนุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับรายได

แนวทางการพัฒนา 4.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

4 คาปรับปรุงทางเทาภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95          3,991,100 -                 ดําเนินการทางพัสดุ

5 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว 500,000           -                 ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก

สํานักงานการ

ทองเที่ยวฯ

6 โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อบริการขอมูลสงเสริมการศึกษาและ

สนับสนุนการทองเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)

20,000             -                 ไมมีผูยื่นซอง

1 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอื่นๆ 100,000           75,765.00       
2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 100,000           6,595.00         
3 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000           -                
4 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 200,000           180,500.00      
5 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา 200,000           105,810.00      
6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 3,000,000         105,544.00      
7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,000,000         508,651.00      
8 โครงการศิลปสรางสุข 500,000           128,135.00      
9 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถิ่น 4,000,000         2,681,657.30   

รวมยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 16 โครงการ 15,911,100      3,930,888       11 2 3

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน

1  โครงการพัฒนาลําคลองหนองน้ําภายในเขตเทศบาลนครตรัง 300,000           7,500.00         
2 โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 500,000           450,585.00      

แนวทางการพัฒนา 4.3 อนุรักษฟนฟูเชิดชูอัตลักษณภูมิปญญาของทองถิ่นและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล

แนวทางการพัฒนา 5.1 รณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

3 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 300,000           -                 เนื่องจาก

กลุมเปาหมายไม

พรอมเขารวมกิจกรรม

4 โครงการรักษน้ําตามแนวพระราชดําริ 200,000           -                 เนื่องจากสถานที่

ดําเนินการไม

เหมาะสมประกอบกับ

ไดรับการประสานจาก

เครือขายวาไม

สะดวกที่จะเขารวม

กิจกรรม

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 31,000,000       -                 ดําเนินการทางพัสดุ

รวมยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 5 โครงการ 32,300,000      458,085         2 1 2

ยุทธศาสตรที่ 6  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 2,500,000         1,105,280.05 
2 โครงการฝกอบรมการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 100,000           - 

1 โครงการพัฒนารายได 200,000           80,275.00 
2 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 250,000           174,525.00 
3 โครงการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลและสนับสนุนคาใชจายในการเลือกตั้ง

ทุกระดับ

2,000,000         -  ไมมีการเลือกตั้ง

แนวทางการพัฒนา 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร

แนวทางการพัฒนา 6.1 พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน

แนวทางการพัฒนา 6.2 พัฒนาความเปนเลิศการเมืองการบริหารจัดการองคกร
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

4 โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการดานตางๆ 

ของเทศบาลนครตรัง

50,000             20,000.00 

5 โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง 200,000           - 
6 โครงการใหบริการประชาชน 30,000             28,170.00 
7 โครงการใหความรูดานงานทะเบียนและบัตรแกประชาชนทั่วไป 70,000             36,641.00 
8 โครงการเสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 150,000           - 
9 โครงการใหความรูและชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย 50,000             46,601.00 
10 คาใชจายในการจัดทํารายงานประจําป 250,000           105,000.00 
11 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง 1,000,000         481,600.00 
12 โครงการพัฒนาเว็บไซตเทศบาลนครตรัง 80,000             16,585.00 

1 โครงการจัดทําวารสารชุมชน 400,000           174,000.00 
2 โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 100,000           3,040.00 
3 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 200,000           65,365.00 
4 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและเพื่อความเขมแข็ง

ของชุมชน

1,860,000         1,170,000.00 

5 โครงการเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและเพื่อความ

เขมแข็งของกลุมสตรี

1,650,000         1,175,000.00 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 300,000           309,646.10 
7 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง 62,000             - 
8 โครงการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาเสวนายอยประชาชนพบผูบริหาร 500,000           4,800.00 

แนวทางการพัฒนา 6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ/

ยกเลิกโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

9 โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครตรัง 30,000             - 
10 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรชุมชนคณะกรรมการชุมชนและ

กลุมตาง ๆ

600,000           475,687.00 

11 โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง 600,000           312,964.00 
12 โครงการลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 200,000           182,362.00 
13 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ 200,000           148,363.00 
14 โครงการนักขาวชุมชน 200,000           145,546.00 
15 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 300,000           58,415.00 
16 โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว 100,000           25,860.00 
17 โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย 200,000           13,016.00 
18 โครงการนครตรังเมืองแหงความจงรักภักดี 5,000,000         3,514,314.50 

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง 2,065,000         - 
2 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม สนามเปตอง สนามกีฬาทุงแจง 950,000           - 
3 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 58 รายการ 7,404,400         2,759,003.00   

รวมยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 35 โครงการ 29,851,400      12,632,059     28 3 4

รวมทั้งหมด  187   โครงการ 317,114,356     175,962,762   132 35 20

แนวทางการพัฒนา 6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน
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บทท่ี 5 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยแบงขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนผูรับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ในป พ.ศ.2558 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,969 คน และตองการใชระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 จึงใชความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุม
ประชากรไดดังนี้ 
    n     =       59,969 
              1+59,969 (0.05)2 
    n     =     399.99 
 ดังนั้น จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2559 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนาโดยครอบคลุมการดําเนินการท้ัง 6 ยุทธศาสตร 
 

 3. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลา ไดมีการติดตามประเมินผลจํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน และครั้งท่ี 2 ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะตองนําเครื่องมือท่ีใชในการ
ติดตามประเมินผลไปใช ดังนี้ 
 1). แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม (แบบท่ี 1) ใหแตละสํานัก/กอง

ดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลุมเปาหมาย รอยละ 50 ของผูเขารวมโครงการ 

 2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการอบรม (แบบท่ี 2) ใหเก็บแบบสอบถาม

กลุมเปาหมายท้ังหมด (รอยละ 100) 

  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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 โดยเม่ือดําเนินการโครงการแลวเสร็จใหแตละสํานัก/กอง รวบรวมแบบสอบถามพรอมท้ังสรุปผล

โครงการท่ีเปนรูปเลมพรอมประมวลภาพของโครงการสงกองวิชาการฯ เพ่ือนํามาสรุปความพึงพอใจและ

สรุปผลโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป พ.ศ.2559 (แบบท่ี 3) ซ่ึงจะใชในการติดตามประเมินผลใน

รอบปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเปนผูดําเนินการในแบบท่ี 3 โดยจะดําเนินการ

เก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของ

เทศบาลนครตรัง 

 การวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ
ท่ีใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 
 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม (แบบท่ี 1) 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการอบรม (แบบท่ี 2) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป พ.ศ.2559 

(แบบท่ี 3) 
 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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แบบที่ 1 
แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 
2.  อายุ    ต่ํากวา  20  ป   20-30 ป     31-40  ป 
    41-50  ป    51-60  ป     มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี    อ่ืนๆ 
4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
    รับจาง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 
5.  ตําแหนงทางสังคม จากชุมชน........................................... 
    ผูนําชุมชน    ผูนําสตรี    ผูนําผูสูงอาย ุ
    ผูนํากลุมเยาวชน   กรรมการสถานศึกษา   อสม. 
    อปพร.    อ่ืน ๆ............................. 
 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม 
ระดับ 5 = มากที่สุด ระดบั 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = นอย ระดับ 1 = นอยทีสุ่ด 

ลําดับ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 โครงการ/กิจกรรมน้ีบรรลุวัตถปุระสงคในระดับใด      

1.1 .......................วัตถุประสงคโครงการ.............................      

1.2 .......................วัตถุประสงคโครงการ.............................      

2 กระบวนการ / ขั้นตอน / รูปแบบของกิจกรรม      

2.1 การประชาสัมพนัธโครงการ      

2.2 ความเหมาะสมของสถานที ่      

2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา (จาํนวนชั่วโมง / จาํนวนวนั)      

2.4 การจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม      

2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบของกิจกรรม      

2.6 ความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองดื่ม      

3 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการ      

4 ประโยชนที่ทานไดรับจากโครงการ      

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ทานพงึพอใจในการรวมโครงการคร้ังนี ้
......................................................................................................................................................................................... 
3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาการจัดโครงการในคร้ังตอไป 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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แบบท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการอบรม............. 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 
2.  อายุ    ต่ํากวา  20  ป   20-30 ป     31-40  ป 
    41-50  ป    51-60  ป     มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี    อ่ืนๆ 
4  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 
    รับจาง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 
5.  ตําแหนงทางสังคม จากชุมชน........................................... 
    ผูนําชุมชน    ผูนําสตรี    ผูนําผูสูงอาย ุ
    ผูนํากลุมเยาวชน   กรรมการสถานศึกษา   อสม. 
    อปพร.    อ่ืน ๆ............................. 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรม 
ระดับ 5 = มากท่ีสุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = นอย ระดับ 1 = นอยท่ีสุด 

ลําดับ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ดานกระบวนการ / ข้ันตอน / รูปแบบของการอบรม      

1.1 การประชาสัมพันธโครงการ      

1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี      

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา (จํานวนชั่วโมง / จํานวนวัน)      

1.4 การจัดลําดับข้ันตอนและความเหมาะสมของการอบรม      

1.5 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      

2 ดานวิทยากร      

2.1 การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      

2.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      

2.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม      

2.4 ความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม      

2.5 การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว      

2.6 การตอบขอซักถาม      

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ลําดับ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

3.1 เอกสาร      

3.2 โสตทัศนูปกรณ      

3.3 เจาหนาท่ีประสานงานท่ีคอยใหความชวยเหลือในการอบรม      

4 ดานความรูความเขาใจและการนําความรูไปใช      

4.1 ความรู ความเขาใจกอนการอบรม      

4.2 ความรู ความเขาใจหลังการอบรม      

4.3 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได 

     

4.4 สามารถนําความรูไปเผยแพร / ถายทอดได      

5 ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการอบรมนี ้      

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
3.1 สิ่งท่ีทานพึงพอใจในการจัดอบรมครั้งนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.2 ขอเสนอแนะ / ขอติชม / ปญหาในการจัดอบรมครั้งนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3.3 หัวขอท่ีทานอยากใหจัดอบรมในครั้งตอไป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
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แบบท่ี 3 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป พ.ศ.2559 

 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ    ชาย    หญิง 
1.2  อาย ุ    ต่ํากวา  20  ป   20 - 30 ป    31 - 40  ป 
     41 - 50  ป   51 - 60  ป     มากกวา  60  ป 
1.3  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตรี    อ่ืนๆ 
1.4  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
    รับจาง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 
 

1.5.  ตําแหนงทางสังคม จากชุมชน........................................... 
    ผูนําชุมชน    ผูนําสตรี    ผูนําผูสูงอาย ุ
    ผูนํากลุมเยาวชน   กรรมการสถานศึกษา   อสม. 
    อปพร.    อ่ืน ๆ............................. 
 

สวนท่ี  2  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังมากนอยเพียงใด 
2.1 ดานการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      

2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ      

5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

     

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน      

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
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2.2 การบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เชน งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการ
เต็นท การเขียนคํารองตาง ๆ การบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 
 

     

2 การบริการของกองคลัง เชน การประชาสัมพันธและการใหบริการชําระภาษี  
การจัดเก็บภาษีท่ีเปนธรรม การใหบริการแจงรับเช็ค การใหบริการซ้ือแบบแปลนของ
เทศบาล การใหบริการจดทะเบียนเทศพาณิชย ฯลฯ 
 

     

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เชน เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ 
 

     

4 การบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยาย ใช/เปลี่ยนการใชอาคาร การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ทางเทา  
ทอระบายน้ํา ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟาสองสวาง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน 
การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

     

5 การบริการดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ กิจกรรมสงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การใหบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ฯลฯ 
 

     

6 การบริการดานสวัสดิการสังคม เชน สวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ การรับความชวยเหลือการแกไขปญหาความยากจน  
การสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ การสงเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรม 
การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

     

7 การบริการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เชน การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี การแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ การจัดระเบียบการขายสินคา ฯลฯ 
 

     

8 การใหบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)      
9 ดานการใหบริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 

9.1 ดานระบบการบริการ เชน ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา เปนธรรม ฯลฯ 

     

9.2 ดานบุคลากร เชน ความสุภาพ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี      
9.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุม
กลุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น การเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น ฯลฯ 

     

9.4 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร เชน ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร  
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 
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2.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการหองสมุดเพ่ือการเรยีนรู โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 
โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประกวด
โรงเรียนแหงความสุข โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพทักษะทางดนตรี โครงการจัดการเรียนการสอน
ระบบสองภาษา โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และโครงการตาง ๆ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ฯลฯ 
 

     

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข มีโครงการสําคัญ เชน  
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) โครงการสงเสริมการ
สรางสุขภาพในชุมชน โครงการรักษไต โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรค โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล โครงการ
มหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก โครงการสงเคราะหผูทุกขยาก ดอยโอกาส โครงการเก่ียวกับการแขงขัน
กีฬาประเภทตาง ๆ และโครงการดานนันทนาการสําหรับทุกวัย โครงการใหความรูและชวยเหลือ
ประชาชนทางดานกฎหมาย โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 
 

     

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการกอสรางถนนและทอระบายนํ้า โครงการ
ปรับปรุงอุปกรณ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร กอสราง ปรับปรุง และบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการประกวดบานเรือนนาอยูชุมชนสะอาด ฯลฯ 
 

     

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษ 
เชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชน โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรมสัตวเลี้ยง การจัดงานกลวยไมและไมดอกไม
ประดับ โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โครงการสงเสริมดนตรไีทยและอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมไทย โครงการศิลปสรางสุข โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
 

     

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุล 
อยางย่ังยืน มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการ
เสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมือง
รอนดวยมือเรา โครงการรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 
 

     

6 ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการจัดทํารายงานประจําป 
การจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ โครงการ
พัฒนารายได โครงการนักขาวชุมชน โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว โครงการจัดระบบสราง
ระเบียบนครตรัง ฯลฯ 

     

ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ          
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สรุปการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ในภาพรวมประจําป พ.ศ.2559 

 
 ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ในภาพรวม โดยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณ Taro Yamane โดยมีสูตร 
การคํานวณ ดังนี้ 
    n     =         N 
        1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ในป พ.ศ.2558 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,969 คน และตองการใชระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 จึงใชความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุม
ประชากรไดดังนี้ 
    n     =       59,969 
              1+59,969 (0.05)2 
    n     =     399.99 
 ดังนั้น จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2559 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
 1. ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
ท่ีใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 
 2. ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
  1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช คือ ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean: �̅�) สําหรับการแปลคาได
กําหนดคาอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบงชวงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 4.01 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 3.01 – 4.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมาก 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 2.01 – 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 1.01 – 2.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอย 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 0.01 – 1.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 
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 จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด สรุปผลการประเมินแบงออกเปน 2 สวน รายละเอียดดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.1 เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
128 
272 

 
32.00 
68.00 

รวม 400 100 
1.2 อายุ  

ต่ํากวา 20 ป 
20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 
มากกวา 60 ป 

 
0 
16 
32 
92 
164 
96 

 
0 

4.00 
8.00 
23.00 
41.00 
24.00 

รวม 400 100 
1.3 การศกึษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

 
41 
129 
69 
141 
20 
0 

 
10.25 
32.25 
17.25 
35.25 
5.00 

0 
รวม 400 100 

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

 
36 
16 
164 
112 
0 
12 
60 

 
9.00 
4.00 
41.00 
28.00 

0 
3.00 
15.00 

รวม 400 100 
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รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.5 ตําแหนงทางสังคม  

ผูนําชุมชน 
ผูนําสตรี 
ผูนําผูสูงอายุ 
ผูนํากลุมเยาวชน 
กรรมการสถานศึกษา 
อสม. 
อปพร. 
อ่ืนๆ 

 
100 
48 
16 
20 
8 
28 
72 
108 

 
25.00 
12.00 
4.00 
5.00 
2.00 
7.00 
18.00 
27.00 

รวม 400 100 
 
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 2.1 ดานการบริหารจัดการ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 𝒙�) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4.37 มากท่ีสุด 

2 การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.06 มากท่ีสุด 

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.00 มากท่ีสุด 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 3.92 มาก 

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.05 มากท่ีสุด 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.87 มาก 

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

3.91 มาก 

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 3.99 มาก 

9 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.06 มากท่ีสุด 

รวมคาเฉล่ีย 4.03 มากท่ีสุด 
 

 สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ดานการบริหารจัดการ 
รวมท้ัง 9 ประเด็น เทากับ 4.03 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 2.2 การบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 𝒙�) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เชน งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร การบริการเต็นท การเขียนคํารองตาง ๆ การบริการดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ฯลฯ 
 

4.24 มากท่ีสุด 

2 การบริการของกองคลัง เชน การประชาสัมพันธและการใหบริการ
ชําระภาษี การจัดเก็บภาษีท่ีเปนธรรม การใหบริการแจงรับเช็ค การ
ใหบริการซ้ือแบบแปลนของเทศบาล การใหบริการจดทะเบียนเทศ
พาณิชย ฯลฯ 
 

3.95 มาก 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เชน เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

4.29 มากท่ีสุด 

4 การบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช/เปลี่ยนการใชอาคาร การกอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซมถนน ทางเทาทอระบายน้ํา ฯลฯ การดูแลระบบ
ไฟฟาสองสวาง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน การดูแล
สวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

4.05 มากท่ีสุด 

5 การบริการดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมสงเสริมการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การใหบริการสถานท่ีออกกําลังกาย ฯลฯ 
 

4.14 มากท่ีสุด 

6 การบริการดานสวัสดิการสังคม เชน สวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ การรับความชวยเหลือการแกไข
ปญหาความยากจน การสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ การสงเสริม
กิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

4.08 มากท่ีสุด 

7 การบริการดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เชน การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี การแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การจัดระเบียบ
การขายสินคา ฯลฯ 
 

4.07 มากท่ีสุด 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 𝒙�) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

8 การใหบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 4.16 มากท่ีสุด 

9 ดานการใหบริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ดานระบบการบริการ เชน ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา  
เปนธรรม ฯลฯ 

 
3.97 

 
มาก 

9.2 ดานบุคลากร เชน ความสุภาพ ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

3.86 มาก 

9.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดประชุมเวที
ประชาคม การจัดประชุมกลุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น การเปด
ชองทางรับฟงความคิดเห็น ฯลฯ 

3.95 มาก 

9.4 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร เชน ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล 
ขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

3.93 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 4.06 มากท่ีสุด 

 
 สรุปความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในภาพรวมท้ัง 9 บริการสาธารณะ  
มีคาเทากับ 4.06 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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 2.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 𝒙�) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอม 
เขาสูประชาคมอาเซียน 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประกวดโรงเรียนแหงความสุข 
โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพทักษะทางดนตรี โครงการจัดการเรียนการสอน
ระบบสองภาษา โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และโครงการ
ตาง ๆ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ ฯลฯ 
 

4.11 มากท่ีสุด 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 
มีโครงการสําคัญ เชน  
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 
โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน โครงการรักษไต โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค โครงการโรงพยาบาลหมื่น
เตียง โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล โครงการมหกรรมอาหาร
ตรังดังท่ัวโลก โครงการสงเคราะหผูทุกขยาก ดอยโอกาส โครงการเก่ียวกับการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ และโครงการดานนันทนาการสําหรับทุกวัย 
โครงการใหความรูและชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย โครงการสงเสริม
การดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 
 

4.14 มากท่ีสุด 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการกอสรางถนนและ
ทอระบายนํ้า โครงการปรับปรุงอุปกรณ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณ
ไฟจราจร กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการประกวดบานเรือนนาอยูชุมชนสะอาด ฯลฯ 
 

4.03 มากท่ีสุด 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการ
ทองเท่ียวและอนุรักษ 
เชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน โครงการจัดการแขงขันและประกวดมหกรรม
สัตวเลี้ยง การจัดงานกลวยไมและไมดอกไมประดับ โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน โครงการสงเสริมดนตรีไทยและอนุรักษมรดกวัฒนธรรม
ไทย โครงการศิลปสรางสุข โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
 

4.11 มากท่ีสุด 
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ลําดับ ยุทธศาสตร 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 𝒙�) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสู
ความสมดุลอยางย่ังยืน มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาลําคลอง
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอน 
ดวยมือเรา โครงการรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 
 

4.07 มากท่ีสุด 

6 ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เชน โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการ
จัดทํารายงานประจําป การจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
นครตรัง โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ โครงการพัฒนารายได โครงการนักขาว
ชุมชน โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว โครงการจัดระบบสรางระเบียบ
นครตรัง ฯลฯ 

4.03 มากท่ีสุด 

รวมคาเฉล่ีย 4.08 มากท่ีสุด 

 
 สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร 
เทากับ 4.08 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ขอเสนอแนะ 
1. อยากใหทางเทศบาลนครตรังสํารวจท่ีหนองน้ําสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลแลวพัฒนาใหเปนสวน
สุขภาพหรือวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนั้น 
2. เรื่องขยะมูลฝอยภายในเทศบาลนครตรัง ควรมีการจัดเก็บท่ีดีกวานี้ 
3. การประชุมของทุกหนวยงานในเทศบาลนครตรัง ควรแจงผูเก่ียวของใหทราบไมนอยกวา 2 วัน 
4. ความเปนธรรมในหนวยงาน 
5. ควรแกไขปญหาเรื่องรถเก็บขยะมาไมตามเวลาและไมมาเก็บใหมากกวานี้ ถารถเก็บเสียก็ควรมีรถอ่ืนมาเก็บ
ทดแทน 
6. การปรับปรุงผิวถนน ควรเรงรีบใหมากกวานี้ 
7. ควรมีการประชุมยอยในแตละชุมชนใหชาวบานเขาไปมีสวนรวม 
8. ไมควรมีการศึกษาดูงานมากเกินไป ควรนําเงินมาจายในสวนของกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนนาจะ
ดีกวา เชน ทางดานสุขภาพ 
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สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 ตามท่ี  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  
798 / 2559  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ลงวันท่ี  4  
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 
 1. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 2. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 3. นายเสรี  สุขเกษม  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 4. นางพิมพนิภา  ถาวร  ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 5. นายวิโรจน  ศรีวราพันธุ ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 6. นายโรม  ไชยมล  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
     ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 

 7. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 
     ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งตรัง 

 8. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
     เทศบาลนครตรัง 
 9. นายรณรงค  ทรัพยปรุง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
     เทศบาลนครตรัง 
 10. นายเทิดศักดิ์  ตรีรัตนพันธ ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. นายวินัย  ทองรัตน  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 

ไดประชุมติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ซ่ึงมีการประชุม 

เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ท้ังนี้ จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ ไดสรุปความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ือนําเสนอผูบริหารทราบ ดังนี้ 

  1. นําขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอใหผูบริหารและสํานัก/
กองท่ีเก่ียวของไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 
   1.1 อยากใหทางเทศบาลนครตรังสํารวจท่ีหนองน้ําสาธารณะประโยชนในเขต
เทศบาลแลวพัฒนาใหเปนสวนสุขภาพหรือวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนั้น 
   1.2 เรื่องขยะมูลฝอยภายในเทศบาลนครตรัง ควรมีการจัดเก็บท่ีดีกวานี้ 
   1.3 การประชุมของทุกหนวยงานในเทศบาลนครตรัง ควรแจงผูเก่ียวของใหทราบไม
นอยกวา 2 วัน 
   1.4 ความเปนธรรมในหนวยงาน 
   1.5 ควรแกไขปญหาเรื่องรถเก็บขยะมาไมตามเวลาและไมมาเก็บใหมากกวานี้ ถารถ
เก็บเสียก็ควรมีรถอ่ืนมาเก็บทดแทน 
   1.6 การปรับปรุงผิวถนน ควรเรงรีบใหมากกวานี้ 
   1.7 ควรมีการประชุมยอยในแตละชุมชนใหชาวบานเขาไปมีสวนรวม 
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   1.8 ไมควรมีการศึกษาดูงานมากเกินไป ควรนําเงินมาจายในสวนของกิจกรรมการมี
สวนรวมของชุมชนนาจะดีกวา เชน ทางดานสุขภาพ 
  2. ควรใหชุมชนมีการรวมประชุมกันบอย ๆ เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
เทศบาลวาเปนไปตามความตองการของชมุชนหรือประชาชนหรือไม 
  3. ในการยกเลิกโครงการ ควรมีการชี้แจงเหตุผลของการยกเลิกโครงการอยางชัดเจนและ
ผูบริหารควรใชเปนขอมูลในการพิจารณาผลงานและการจัดสรรงบประมาณของสํานัก/กองนั้น ๆ ในปตอไป 
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