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คํานํา 
 
 การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผน 
จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับการติดตาม
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว อาจสงผลใหเกิดความลาชา 
ในการดําเนินงาน คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา 
ในการตรวจสอบ เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย 
ที่ไดรับประโยชน  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา
และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรงเช่ือถือได 
เพื่อติดตามความคืบหนาในการดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ 
 ดังน้ัน เทศบาลนครตรังจึงได ดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับปญหาความ
ตองการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก และเพื่อเปนขอมูลยอนกลับจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน
นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน อีกทั้ง 
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชงบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได
จากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจตอไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรงเช่ือถือไดเพื่อติดตามความคืบหนาในการ
ดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ 
 ดังน้ัน เทศบาลนครตรังจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับปญหาความตองการ
และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอกและเพื่อเปนขอมูลยอนกลับจากการ
ติดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนา เทศบาล เพื่ อ แสดง ให เ ห็ นประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล 
การดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ 
โดยทั่วกัน 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อทําใหทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใชจายงบประมาณ 
 2. เพื่อวัดการมีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารจัดการ โดยการใชแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 3. เพื่อวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของโครงการที่พัฒนาตามยุทธศาสตร
เทศบาลนครตรัง 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลการดําเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเปนขอมูลยอนกลับเพื่อนํา 
เสนอหนวยงานตาง ๆ  และผูบริหารเพื่อนํามาปรับปรุงหรือเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งน้ี หมายถึง เทศบาลนครตรัง 
 

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

 3. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)ของเทศบาลนครตรัง 
 

 4. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ที่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 5. การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาล
นครตรัง 
 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ หมายถึง ขอเสนอแนะที่ไดจากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 8. การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพื่อแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติดวย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย 
ซึ่งกําหนดไวในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา ซึ่งทําใหเห็นความ
จําเปนในการดําเนินการแกไข 
 

 9. การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหน่ึง 
เพื่อประเมินวาความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไวในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความลาชาหรือผลกระทบขางเคียง ซึ่งควรแกการทบทวน 
 

 ดังน้ัน การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปน
แนวทางที่ผูบริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางดี 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1ขอมูลดานสภาพท่ัวไปของเทศบาลนครตรัง 

1)  ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง  
ไดถูกจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาลพ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตรัง  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม พ.ศ. 2476   ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองตรัง โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2478  
เทศบาลเมืองตรังไดเปดดําเนินการครั้งแรกโดยใชที่ทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเปนสํานักงาน ต้ังอยูถนนวิเศษ
กุล  ตําบลทับเที่ยง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  6.86  ตารางกิโลเมตร  และในป  พ.ศ. 
2484  เทศบาลไดทําการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังข้ึนมาใหมในที่เดิมโดยสรางเปนอาคารไม
ช้ันเดียวแลวดําเนินการเรื่อยมา จากน้ันในป พ.ศ. 2511 เทศบาลไดมีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 
7.91 ตารางกิโลเมตร  เมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากน้ันการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญข้ึนตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงานเทศบาลเดิมสภาพ
คับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสํานักงานใหกวางขวางข้ึนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเปน
ที่เชิดหนาชูตาแกทองถ่ิน  จึงไดทําการกอสรางสํานักงานเทศบาลข้ึนใหม  โดยขออนุมัติกูเงินจากกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล เปนจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพื่อใชเปนคากอสรางสํานักงานเทศบาลหลังใหม  
ซึ่งมีลักษณะเปนตึก 3 ช้ัน ทรงไทย  กอสรางเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2521  และไดทําพิธีเปด
ดําเนินการมาต้ังแตวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังไดรับการประกาศใหเปนเทศบาลนครตรัง  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เลม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  
และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณของเทศบาลนครตรังเปน
รูปพระอาทิตย ทะเล และนางฟาถือดวงแกว เพราะช่ือของทองที่ คือ ตรัง หมายความวา  รุงอรุณ  และตรัง
เปนจังหวัดหน่ึงที่อยูติดกับฝงทะเลดานตะวันตกนางฟาถือดวงแกว หมายถึง ความเจริญรุงเรืองและสุขสมบูรณ
ของประชาชนในทองถ่ิน 

2)  ท่ีต้ัง 
 สํานักงานเทศบาลนครตรัง ต้ังอยูเลขที่ 103 ถนนวิเศษกุลตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3)ลักษณะภูมิประเทศ 
 เทศบาลนครตรังอยูในเขตพื้นที่ของตําบลทับเที่ยงมีพื้นที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะหาง
จากที่ต้ังจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

 ทิศเหนือ จด ตําบลนาตาลวง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต  จด ตําบลโคกหลอ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  



-4- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

4)  ลักษณะภูมิอากาศ 

จากขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและที่ต้ังทางภูมิศาสตรจังหวัดตรัง พอสรุปลักษณะภูมิอากาศของ
จังหวัดตรัง ไดโดยยอดังน้ี คือ 

ลักษณะอากาศโดยท่ัวไป 
โดยเหตุที่วา ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของจังหวัดตรัง ต้ังอยูทางฝงทะเลทางดานตะวันตกคอนไปทางใตของ

ภาคใต เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียพัดผาน จึงไดรับอิทธิพลจากลมน้ี
อยางเต็มที่ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  ฉะน้ันในชวงเวลาขางตน จังหวัดตรังจึงมีฝนตกชุกมาก และ
เมื่อมรสุมน้ีออนกําลังลงก็จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดเขามาแทนที่ เน่ืองจากจังหวัดตรัง
อยูทางดานปลายลม จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมน้ีไมมากนัก แตอยางไรก็ตาม ตอนตนของฤดูมรสุมน้ี คือ ใน
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนตกชุกอยู หลังจากน้ีไปฝนก็จะเริ่มลดนอยลงตามลําดับ 

ฤดูกาล 
ฤดูกาลของจังหวัดตรัง แบงตามลักษณะ ตามอากาศของประเทศไทย ไดเปน 2 ฤดู 
1) ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตกลางกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเปนชวงวางของลมมรสุม หลังจากน้ีสิ้นสุด

ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่มรอนและจะรอนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน แตไม
รอนมากนัก เน่ืองจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทร อยูใกลทะเล ไอนํ้าจากทะเลทําใหอากาศคลายความรอนลงมาก 

2) ฤดูฝน เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ เปนชวงที่มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต 
ซึ่งเปนลมรอนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมภาคใตเปนระยะๆอีกดวย ทําใหมีฝนตกมาก ฝนสงูสดุอยู 
ในเดือนกันยายน 

อุณหภูม ิ
เน่ืองจากจังหวัดตรังอยูในคาบสมุทรที่เปนแหลมย่ืนออกไปในทะเล จึงไดรับลมมรสุมอยางเต็มที่ คือ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใตและอาวไทย ทําให
ไดรับไอนํ้าและความชุมช้ืนมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไมสูงมากนัก และอากาศไมรอนนักในฤดูรอน อากาศจะอุน
ในชวงฤดูฝน สวนฤดูหนาวอากาศจะเย็นบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 29.1 องศาเซลเซียส  
เดือนมีนาคมเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุด 

ความชื้นสัมพัทธ 
ความช้ืนสัมพัทธกับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเปนสําคัญตลอดทั้งป ดังน้ันจังหวัดตรังจึงมี

ความช้ืนสัมพัทธคอนขางสูง เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูอยางเต็มที่ มรสุมทั้งสองน้ีไดพัดผาน
ทะเลและมหาสมุทร จึงไดพาเอาไอนํ้าและความชุมช้ืนมาดวย ทําใหบริเวณจังหวัดตรัง มีความชุมช้ืนและ
ความช้ืนสัมพัทธสูงเปนเวลานาน 

ปริมาณนํ้าฝน 
ตรังเปนจังหวัดที่มีฝนตกในเกณฑแลงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใตฝงตะวันตกดวยกัน เน่ืองจาก

จังหวัดตรังอยูดานฝงตะวันตกของภาคใตจึงไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ ปริมาณนํ้าฝน 
ในฤดูมรสุมน้ีจึงมีมาก แตไดรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนอย 

(ท่ีมา :รายงานสถิติจังหวัด ป 58 สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง) 
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5)  ดานการเมือง/การปกครอง 

     - เขตการปกครอง 

ลําดับท่ี ชื่อชุมชน ลําดับท่ี ชื่อชุมชน ลําดับท่ี ชื่อชุมชน 
1 บานหนองยวน 1 23 บานโพธ์ิ 1 45 ศรีตรัง 5 
2 บานหนองยวน 2 24 บานโพธ์ิ 2 46 ศรีตรัง 6 
3 บานหนองยวน 3 25 โคกขัน 1 47 โปะเซง 1 
4 บานหนองยวน 4 26 โคกขัน 2 48 โปะเซง 2 
5 บางรกั 1 27 โคกขัน 3 49 วังตอ 1 
6 บางรกั 2 28 สวนจันทร 1 50 วังตอ 2  
7 บางรกั 3 29 สวนจันทร 2 51 ทายพร ุ
8 บางรกั 4 30 สวนจันทร 3 52 หลงัสนามกีฬา 
9 หนองปรือ 31 สวนจันทร 4 53 วิเศษกุล 1 
10 วัดกุฎยาราม 1 32 หลงัควนหาญ 1 54 วิเศษกุล 2 
11 วัดกุฎยาราม 2 33 หลงัควนหาญ 2 55 วิเศษกุล 3 
12 วัดกุฎยาราม 3 34 ควนขัน 1 56 วิเศษกุล 4 
13 วัดกุฎยาราม 4 35 ควนขัน 2 57 ตรอกปลา 1 
14 วัดกุฎยาราม 5 36 ควนขัน 3 58 ตรอกปลา 2 
15 ทากลาง 1 37 ควนขนุน 59 ตรอกปลา 3 
16 ทากลาง 2 38 โคกยูง 60 ยานการคา 1 
17 ทาจีน 39 สรรพากร 1 61 ยานการคา 2 
18 นํ้าผุด 40 สรรพากร 2 62 ยานการคา 3 
19 นาตาลวง 1 41 ศรีตรัง 1 63 ยานการคา 4 
20 นาตาลวง 2 42 ศรีตรัง 2 64 ตนสมอ 
21 กะพังสุรินทร 1 43 ศรีตรัง 3 65 คลองนํ้าเจ็ด 1 
22 กะพังสุรินทร 2 44 ศรีตรัง 4 66 คลองนํ้าเจ็ด 2 

(ท่ีมา :กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลนครตรัง) 
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     - เขตการเลือกต้ังเทศบาลนครตรงั แบงชุมชน ออกเปน 4 เขตการเลือกต้ัง ดังน้ี   
ลําดับที ่ ช่ือชุมชน ลําดับที ่ ช่ือชุมชน 

เขต 1 เขต  3 
1 บานหนองยวน 1 33 ควนขัน 
2 บานหนองยวน 2 34 ควนขนุน 
3 บานหนองยวน 3 35 โคกยงู 
4 บานหนองยวน 4 36 สรรพากร 
5 บางรัก 1 37 ศรีตรัง 1 
6 บางรัก 2 38 ศรีตรัง 2 
7 บางรัก 3 39 ศรีตรัง 3  
8 บางรัก 4 40 ศรีตรัง 4 
9 หนองปรือ 41 ศรีตรัง 5  
10 ทากลาง 1 42 ศรีตรัง 6 
11 ทากลาง 2 เขต  4 
12 ทาจีน 43 โปะเซง  1 
13 นํ้าผุด 44 โปะเซง  2 
14 นาตาลวง 1 45 วังตอ  1 
15 นาตาลวง 2 46 วังตอ  2 
16 วัดกุฏยาราม 1 47 ทายพรุ 
17 วัดกุฏยาราม 2 48 หลังสนามกีฬา 
18 วัดกุฎยาราม 3 49 วิเศษกุล 1 
19 วัดกุฏยาราม 4 50 วิเศษกุล 2 
20 วัดกุฏยาราม 5 51 วิเศษกุล 3  

เขต  2 52 วิเศษกุล 4 
21 กะพังสุรินทร  1 53 ตรอกปลา 1 
22 กะพังสุรินทร  2 54 ตรอกปลา 2 
23 บานโพธ์ิ 1  55 ตรอกปลา 3 
24 บานโพธ์ิ 2 56 ยานการคา 1 
25 โคกขัน  1 57 ยานการคา 2 
26 โคกขัน  2 58 ยานการคา 3  
27 โคกขัน  3 59 ยานการคา 4 
28 สวนจันทน 1 60 ตนสมอ 
29 สวนจันทน 2 61 คลองนํ้าเจ็ด 1 
30 สวนจันทน 3 62 คลองนํ้าเจ็ด 2 
31 สวนจันทน 4   
32 หลังควนหาญ 1   
33 หลังควนหาญ 2   

(ท่ีมา :กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลนครตรัง) 
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6)ประชากร 
     6.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

รายการ ป 2557 ป 2558 ป 2559 

บาน (ครัวเรือน) 23,983 24,504 24,719 
ประชากรชาย (คน) 28,231 27,930 27,771 
ประชากรหญงิ (คน) 32,278 32,039 31,784 
รวมประชากร (คน) 60,509 59,969 59,555 

 
     6.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  ในป พ.ศ.2559  ดังน้ี 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

1. ผูมีสิทธ์ิเลือกตัง้ 18 ปขึ้นไป 19,570 23,836 43,406 
2. ประชากรวัยเด็ก (0-15 ป) 7,325 7,078 14,403 
3. ประชากรวัยแรงงาน (16-59 ป) 16,537 19,434 35,971 
4. ประชากรวัยสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) 3,909 5,272 9,181 
5. ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ (15-44 ป) 11,904 13,558 25,462 

(ท่ีมา :งานทะเบียนราษฎรและบัตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครตรัง) 
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7)สภาพทางสังคม 

     7.1  การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(แหง) 

1. สังกัดเทศบาลนครตรัง 
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครตรงั 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดควนวิเศษ 
1.2 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรงั 
     - โรงเรียนเทศบาล 1(สงัขวิทย) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6(วัดตันตยาภิรม) 
     - 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 
 
 
8 

2. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง/สพป.ตรัง  เขต 
1 
2.1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
2.2 โรงเรียนอนุบาลตรงั 

 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

2 
 

3. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /สพม.13 (ตรัง-
กระบ่ี) 
    3.1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ม.ตน –ม.ปลาย  

4. สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
    4.1 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 
    4.2 โรงเรียนพรศิริกลุปฐมวัย 
    4.3 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
    4.4 โรงเรียนทบัเที่ยงฮั่วเฉียว 
    4.5 โรงเรียนปญญาวิทย 
    4.6 โรงเรียนดรุโณทัย 
    4.7 โรงเรียนพรศิริกลุ 
    4.8 โรงเรียนตรังครสิเตียนศึกษา 
    4.9 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 

 
อนุบาล - ประถม 

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

อนุบาล –ม.ปลาย 
ม.ตน –ม.ปลาย 

9 

5. สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
    5.1 พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

 
ม.ตน –ม.ปลาย 

1 
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สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา 
จํานวน 
(แหง) 

6. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
    6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนยตรัง 

 
ปริญญาตร–ี ปริญญา

โท 
ปริญญาตร–ี ปริญญา

โท 

2 
 

7. สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
    7.1 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมืองตรัง 

 
 

ประถม–ม.ปลาย 

1 

8. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
    8.1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

 
ปริญญาตร ี

1 

(ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 

     7.2  สาธารณสุข 

(1)ภาครัฐ 

 (1.1) โรงพยาบาลศูนย (โรงพยาบาลตรัง) จํานวน 1 แหง ต้ังอยูบริเวณ ถนนโคกขัน  
ตําบลทบัเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 (1.2) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรงั  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 1 ต้ังอยูบริเวณถนนวิเศษกุล  ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ต้ังอยูบริเวณถนนวัดนิโครธ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข 3 ต้ังอยูบริเวณถนนทากลาง  ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 

(2)ภาคเอกชน  มีโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  4  แหง  ไดแก 

 - โรงพยาบาลวัฒนแพทย  ต้ังอยูบริเวณถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย ต้ังอยูบริเวณถนนโคกขัน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 
 - โรงพยาบาลราชดําเนิน  ต้ังอยูบรเิวณถนนไทรงาม ตําบลทบัเที่ยง อําเภอเมอืง จงัหวัดตรงั 
 - โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห ต้ังอยูบริเวณถนนหวยยอดตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 

 (3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 292 คน  

     7.3  การสังคมสงเคราะห 

 - ผูสูงอายุทีล่งทะเบียน  จํานวน 6,670 คน 
 - ผูพิการทีล่งทะเบียน  จํานวน926  คน 
 - ผูปวยเอดสที่ลงทะเบียน จํานวน26 คน 
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8)  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

     8.1  การคมนาคมขนสง 

 - สถานีรถไฟ    จํานวน   1  แหง 
  - สถานีขนสงผูโดยสาร   จํานวน   1  แหง 
  - รถโดยสารสองแถว ประจําทางภายในตัวเมือง ซึ่งรวมดําเนินการโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดตรัง และ หจก.ทากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีสม และสายที่ 8 สายสีนํ้าเงิน ใหบริการทุกวัน
ไมมีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
  - รถโดยสารอื่น ๆ ไดแก ตุกตุกหัวกบ รถจักรยานยนตรับจาง รวมทั้งรถตู รถแท็กซี่บริการ
ระหวางอําเภอหรือระหวางจังหวัด 

     8.2  การไฟฟา 

  -ครัวเรือนทีม่ีไฟฟาใช  จํานวน  23,216  ครัวเรือน 
  -พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟา  100 % 
  -ถนนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน  248  สาย 

(ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558) 

     8.3 การประปา 

- ครัวเรือนที่ใชบรกิารนํ้าประปา  จํานวน 7,719หลังคาเรือน 
  - หนวยงานเจาของกจิการประปา คือ  สํานักงานประปาสวนภูมิภาคสาขาตรัง 
  - ปริมาณนํ้าประปาทีผ่ลิตได  จํานวน23,040ลบ.ม./วัน 

- ปริมาณนํ้าประปาที่ตองการ  จํานวน   10,175ลบ.ม./วัน 
  - แหลงนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ  แมนํ้าตรัง 
  - แหลงนํ้าสําหรบัผลิตนํ้าประปา  คือแมนํ้าตรัง 

 (ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค  สาขาตรังขอมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558) 

     8.4  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 

 - ที่ทําการไปรษณียจํานวน  2 แหงไดแกไปรษณียตรงัและไปรษณียทับเที่ยง 
 - สถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน  27แหงไดแก  สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ /  
รุงตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปป เรดิโอ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 
101 เรดิโอ / Vision Radio / คนยานตาขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / 
เมาทซี่ ปากดี เรดิโอ / Line FM / ตําหนักจันทร เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุง / คนรักษถ่ินตรัง / 
เสียงแหงธรรม / คนเพื่อชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพื่อการศึกษาปลันดา / เขาพระวิเศษ / 
คนเพื่อชีวิต 
 - สถานีวิทยุโทรทัศน  จํานวน  10แหงไดแก  ชอง 3 / ชอง 5 / ชอง 7 / ชอง 9 / Thai PBS / TNN 
24 / Spring NEWS /Farm Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด(ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / สถานีโทรทัศนตรัง
แชนแนล IPM 
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 - หนังสือพิมพ  จํานวน  11  ฉบับ  ไดแกมติตรัง / รักษตรัง / ตรังนิวส / อันดามันไทม / วารสาร
หอการคา / ตรังแนวหนา / คนตรัง / อมตะนิวส / ขาวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส / ตรังไทม 
 - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล ครอบคลุม  80  เปอรเซ็นตของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลออกอากาศ
ทุกวันจันทร - ศุกรเวลา  08.00 - 09.00 น. , 15.30 - 16.30 น. 

(ที่มา : ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน   
ขอมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559) 

9)  ระบบเศรษฐกิจ 

9.1  การทองเท่ียว 

   - สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังไดแก  สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุ

ประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะสระกะพัง

สุรินทรสวนสาธารณะสังขวิทย  สวนสาธารณะทบัเที่ยง  และเขาหนองยวน 

  - สนามกีฬา  ไดแก  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรงั (ทุงแจง) 
  - สวนสุขภาพไดแก สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎานุประดิษฐ  สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95  สวนสาธารณะสระกะพังสรุินทร 

9.2  อุตสาหกรรม 

  -  โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน113  แหง 

  -  รานคา บริษัท โรงงาน (จําหนายสะสมผลิตอาหาร)จํานวน308  แหง 

9.3  การพาณิชย/กลุมอาชีพ 

  -  ธนาคารจํานวน11แหง 

  -  สถานีบริการนํ้ามันจํานวน7แหง 

  -  ศูนยการคา/หางสรรพสินคาจํานวน6แหง 

  -โรงแรมจํานวน8แหง 

  - บริษัทจํานวน725แหง * ขอมูลรวมทั้งจังหวัด  
  - หางหุนสวนจํากัดจํานวน  947แหง* ขอมูลรวมทั้งจังหวัด 
  - ตลาดสดจํานวน3แหง 
  - โรงฆาสัตวจํานวน  1แหง 
  - โรงภาพยนตรจํานวน  1  แหง 

10)  เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

      10.1  ขอมูลดานการเกษตร 

 พื้นที่การเกษตรที่มีในเขตเทศบาลนครตรังเปนพื้นที่ไมมากนัก  เปนพื้นที่ปลูกยางพารา และปาลม

นํ้ามันซึ่งเปนพื้นที่เพาะปลูกด้ังเดิม อยูในชุมชนบางรัก หนองยวน นาตาลวง โคกขัน วัดนิโครธ นอกจากน้ันเปน

พื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว อยูในพื้นที่ชุมชนควนขัน คลองนํ้าเจ็ด สรรพากร ทาจีน  



-12- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

      10.2  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตรนํ้าฝน  บอนํ้าต้ืน  คลองนํ้าเจ็ด  คลองทาจีน  คลองไฟ  คลอง

นางนอย  และแมนํ้าตรัง 

      10.3  ขอมูลดานแหลงนํ้ากินนํ้าใช(หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)การประปาสวนภูมิภาค  และบอนํ้า

ต้ืน 

(ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง) 

11)  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

      11.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในจังหวัดสวนใหญเปนคนเช้ือชาติไทย เช้ือสายจีน อาศัยประกอบธุรกิจอยูในเขตตัวเมือง
และยานธุรกิจการคาทั่วๆไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต   
 - วัด จํานวน  9  แหง  ไดแก 

  (1) วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวงช้ันตรี เดิมช่ือวัดกะพัง ต้ังอยูที่บานกะพัง  เลขที่ 28 
ถนนเวียนกะพัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (2) วัดกุฎยาราม ต้ังอยูที่หมู 2 ถนนเพลินพิทักษ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (3) วัดคลองนํ้าเจ็ด ต้ังอยูที่บานคลองนํ้าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ตําบลทับเที่ยง อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 (4) วัดควนขัน ต้ังอยูที่บานควนขัน เลขที่ 8 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (5) วัดควนวิเศษ ต้ังอยูที่บานทับเที่ยงเลขที ่156 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
 (6) วัดตันตยาภิรม เดิมช่ือวัด ตนตอ ต้ังอยูที่บานทากลาง เลขที่ 156 ถนนทากลาง ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (7) วัดนิโครธาราม ต้ังอยูที่บานสวนจันทน เลขที่ 23 ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
 (8 )  วัดประสิทธิ ชัย เดิมช่ือวัดปอรน หรื อเรียกอี กช่ือว า วัดท าจี น ต้ั งอยู ที่ บ านท ากลาง  
เลขที่ 300 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
 (9)  วัดมัชฌิมภูมิ เดิมชาวบานเรียกวา “วัดหนาเขา หรือ วัดหนองยวน” ต้ังอยูที่บานหนองยวน  
เลขที่ 86 ถนนหนองยวน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จํานวน  1 แหง  ไดแกมัสยิดมะดีนะหตุลอิสลามถนนกันตัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

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

- ศาลเจา จํานวน  10  แหง ไดแก 

(1)  ศาลเจาทามกงเย่ีย  (6)  ศาลเจาเปากง 
(2)  ศาลเจากิวอองเอี่ย  (7)  ศาลเจาโปะเซง 
(3)  ศาลเจาพอหมื่นราม (8)  ศาลเจาพอเสือ 
(4)  ศาลเจาพอไตเช่ียฮุดโจว (9)  ศาลเจาปุนเถากง 
(5)  ศาลเจากวนอิมเก็ง  (10) ศาลเจาฮงสั้นซี ้
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(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนยขอมลูกลางทางวัฒนธรรม) 

11.2  ประเพณีและงานประจําปประเพณีถือศีลกินผัก  ประเพณีตรุษจีน  ประเพณีวันสารทเดือนสิบประเพณี

สงกรานต  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีชักพระวัดควนขัน  ประเพณีลากพระงานเทศกาลหมูยางและขนม

เคก  งานวิวาหใตสมุทร 

11.3  ภูมิปญญาทองถ่ินและภาษาถ่ินชาวตรังมีความเช่ือ ศรัทธา คานิยมในวัฒนธรรมทั่วไปตามครรลองของ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน สวนใหญตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

เปนการผสมผสานระหวางประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนในเขตเมืองสวนใหญมีเช้ือ

สายไทยผสมจีนใชภาษาใตเปนภาษาถ่ิน 

11.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกหมูยาง  ขนมเคก  สญัลักษณหอนาฬิกาตรัง 

2.2นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงตอสภาเทศบาลนครตรัง 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 
 
 ดานท่ี 1.ดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเท่ียว 
  สรางงาน สรางเงิน สรางอาชีพ เพิ่มสวัสดิการ ภายใตแนวคิด “เทศบาลนครตรัง เปนศูนยกลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
  สงเสริมการทองเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือหองรับแขกของจังหวัดตรัง” 
  สรางแหลงทองเที่ยว พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑสัตวนํ้า สวนสัตว 
  “อาหารตรัง ดังทั่วโลก” สงเสริมใหอาหารตรังและผูประกอบการอาหารตรัง เขาสูตลาด 
ทั่วประเทศและมีช่ือเสียงระดับโลก 
   รถรางลากจูงเพื่อการทองเที่ยว น่ังรถชมเมือง แลตรัง เลาเรื่องเมืองตรัง 
   สงเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอยางเทาเทียมเสมอภาค ภายใตแนวคิด “ทุกศาสนาสอนใหเปน
คนดี” 
  จัดกิจกรรมประเพณีอยางเขาใจ เขาถึง และรูจริง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
   ปายบอกเสนทางและแผนที่ สถานที่สําคัญ รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง 
   หนังสือแนะนําสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร ผูประกอบการพรอมแผนที่ทองเที่ยว 
   ขยายถนนหลังอนุสาวรียเปน 2 ชองทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได เพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักทองเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ 
  “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” สรางจังหวัดตรัง ใหเปนเมืองหลวงของ
ยางพาราดวยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปามรดกโลก” 
  ปรับปรุงสนามชนโคใหมีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวตางประเทศ 
   พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร ตามบริบทของชุมชน เพื่อใหฟนกลับมา เปนสัญลักษณของ
จังหวัดตรัง เปนสถานที่สรางอาชีพสรางรายไดใหกับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการจัดสรางสวนสัตว และ
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว เปนแหลงศึกษาคนควา 
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   จัดทําบันทึกความเขาใจ MOU เปนบันทึกขอตกลงระหวางเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปนแหลงเงินทุน ใหผูมีรายไดนอยกูลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อหารายได จัดเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใหกับสถานธนานุบาล 
   สงเสริมธุรกิจการคาสง การคายอยในเทศบาลนครตรัง โดยไมอนุญาตใหคาราวานสินคามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนที่ผานมา 
   จัดต้ังชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดใหมีบัณฑิตชุมชนเปนที่ปรึกษา เปนพี่เลี้ยงใหกับ
ชุมชน เพื่อเปนการสรางงานใหกับผูจบการศึกษาไดมีงานทําในเขตเทศบาล และเปนการชวยเหลือชุมชนในดาน
ธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยไดคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
   จัดใหมีศูนยเยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสรางสรรค
และทันสมัยเขาใจสังคมกาวไปเปนผูใหญที่มีความรู มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
   สงเสริมอาชีพกลุมสตรี โดยสรางเครือขายองคกรสตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพ สูวิสาหกิจชุมชน 
   จัดหาที่ดินสรางบานเอื้ออาทร สําหรับผูมีรายไดนอยไดมีโอกาสมีบานเปนของตนเองในการเชา
ซื้อ ผอนสงตามเกณฑรายได ตลอดจนจัดใหมีการกู เงินเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูที่มีบานอยูแลว 
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 
 ดานท่ี 2 ดานการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางย่ังยืน ดวยความซื่อสัตย มีวิสัยทัศน เปนธรรม 
   ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข 
   ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสในการบริหาร พรอมใหมีการตรวจสอบทุกข้ันตอน
ทุกรูปแบบ จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดแถลงขาวทุกเดือนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเพื่อเปดโอกาสใหสื่อมวลชนทุกแขนงและพี่นองประชาชนไดตรวจสอบ 
  ยึดมั่นในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีสวนรวม ยึดประชาชนเปนจุดศูนยกลาง สราง
เสริมความเขมแข็งของชุมชน รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนความตองการของชุมชน นํามาเปน
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหการพัฒนาไมกระจกุในบาง
พื้นที่ โดยทําใหการพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่นครตรัง ในตรอกซอกซอย 
   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเปนธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไมเบียดเบียน สนับสนุน สงเสริม และใหความเปน
ธรรม 
   สนับสนุนสงเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสราง รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิใหเปนสภาตรายาง เพื่อเปนเครื่องมือของฝายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไมวาเรื่อง
น้ันจะผิดหรือถูก โดยใหสภาเทศบาลนครตรัง มีความเปนอิสระอยางแทจริง ภายใตจติสํานึก มีความรับผิดชอบ
ตอการทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝายบริหารเพื่อรักษา
ผลประโยชนของนครตรังและพี่นองประชาชน 
   ประสานหนวยงานระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินอื่น รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความรวมมือในทุก ๆ ดาน เพื่อประโยชนของนครตรัง 
อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ และการ
ขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ใหมีความสะอาด รวดเร็ว 
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ปลอดภัยและตูโดยสานที่ทันสมัย ถนนทางเขาออกเมืองใหมีปายบอกทางที่ชัดเจน สะดวก สวาง สะอาดและ
ปลอดภัย เปนตน 
   เนนการสงเสริมและพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนดานความรู  ความสามารถ 
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
   จัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และสายดวนนครตรังอยางเปนระบบเพื่อแจงเหตุที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
   สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจาง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององคกร สรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ดานท่ี 3 ดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางความเปนเลิศทาง
การศึกษา 
   สรางความเปนเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แตละโรงเรียนตองใหเปน
เลิศทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
   ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกับชุมชน ทางดานกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
   จัดสรรงบประมาณ ใหอยางเพียงพอตอความตองการของแตละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อ
การพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน 
   ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อยางมีคุณภาพ 
   จัดใหมีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายไดนอย แตเรียนดี ไดมีโอกาสเรียน
ตอจนจบปริญญาตรี ปละ 20 ทุน 
   สงเสริมการเรียนรู ผานกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตใหกับผูเรียน ตอยอดสูการเรียนรูและ 
การประกอบอาชีพ 
   สงเสริมใหมีหองเรียนอัจฉริยภาพในแตละโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแขงขันอยางเต็ม
ศักยภาพ 
   จัดใหมีการติวฟรี โดยติวเตอรดัง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในนครตรัง ภายใต
แนวคิด “เตรียมความพรอมสูมหาวิทยาลัย” 
  บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีคอมพิวเตอรแบบพกพา Notebook ใหกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อใหนักเรียน
ยืมใช  เพื่อคนควาขอมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการหองสมุดประจําบาน ตามความจําเปน และ 
ตามหลักเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 
   สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปดการฝกอบรม 
ฝกทักษะ ศึกษาตอ จัดทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะ เพื่อมีความกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในดาน
ขวัญและกําลังใจ อยางเปนธรรมและเหมาะสม 
   จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไวรองรับการเปดประตูสูประชาคม
อาเซียนในป 2558 เพื่อการบูรณาการการเรียนรู การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการทองเที่ยว 
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   พัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน ใหไดมาตรฐานเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กในทุก 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 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
  พัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการดานสาธารณสุขอยางบูรณาการครบวงจร เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   นําถังขยะที่สวยงามกลับมาใหชุมชน เพื่อความสะอาด นาอยู และสงเสริมการทองเที่ยว จัดการ
ปญหาขยะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความเปนจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม ไมทําลาย
ทัศนียภาพ ทั้งน้ีโดยมุงลดจํานวนขยะ เพื่อใหเกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไมใหมีมากจนเกินความจําเปน 
  สรางปอดใหคนนครตรัง โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมากข้ึน 
  “นครหลวงแหงการทองเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดลอมมุงสูนครตรัง ใหเปนนครหลวงแหงการ
ทองเที่ยวในเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมืองแหงคลองสวยนํ้าใส เชน คลองนํ้าเจ็ด คลองหวยยาง 
เปนตน 
   รณรงคปลูกตนศรีตรัง สรางเมืองตรังใหดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ดวยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
  ศูนยความปลอดภัยมีกลอง CCTV ทั่วทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน 
   ผูชวยเจาพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   รถกูภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พรอมอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ช่ัวโมง 
   ฝกซอมปองกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพื่อใหกําลังพลพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 
   ดําเนินการโครงการบานสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใชบานผูปวยเปนสถานพยาบาลใน
การบําบัด พักฟน จัดเตียงผูปวย วีลแชร และอุปกรณทางการแพทย ใหผูมีรายไดนอยยืมใช จัดหมอ พยาบาล 
อสม. ไปตรวจเย่ียม ตามความจําเปน แบงเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนยตรัง อํานวยความสะดวกแกผูปวย 
ผูดูแลไมตองเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สราง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดใหมีแพทยประจําในศูนยบริการสาธารณสุข เพื่อบริการดานการตรวจ
รักษาพยาบาล เนนดานเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพื่ออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แกพี่นองประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขเปนโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
   จัดใหมีครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตลอดถึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการตรวจ
รักษาพยาบาล 
   จัดใหมีรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง Ambulance เพื่อบริการรับ – สงผูปวย กรณีรับตัวจากที่อยูอาศัย
มายังสถานพยาบาล และสงกลับบาน ตลอดจนการสงตอกรณีตองเขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลศูนยตรัง 
และสถานพยาบาลใกลเคียงอื่น ๆ 
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   จัดใหมีโครงการเฝาระวังสุขภาพ ภายใตแนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถวนหนา” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกป สําหรับผูมีอายุ 40 ปข้ึนไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการแกปญหาสุขภาพที่ตนเหตุ ลด
งบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ 
   ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อยางสม่ําเสมอ ถูกหลักอนามัยเพื่อ
ไมใหเกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตวที่เปนพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมทั้งใหมีการระบายถายเทอากาศที่ดี มีแสง
สวางที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 
   เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสํารองจาย เปนเงินยืม
ทดลองจายกรณีเงินอุดหนุนไมไดรับตามกําหนดหรือลาชา 
  ใหการสงเคราะหผูทุกขยาก คนชรา คนพิการ คนเรรอนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําสงตัวไปยังสถานสงเคราะหของรัฐ 
 ดานท่ี 5 ดานกีฬาและนันทนาการ 
  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อใหบริการแก
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อยางหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใตแนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
  สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ใหสนใจกีฬา จัดใหมีการฝกอบรมและแขงขันอยางตอเน่ือง เพื่อให
นักกีฬานครตรังสูทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังใหมีช่ือเสียง 
  ปรับปรุงและจัดสรางสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพิ่มข้ึนอีก 2 สนาม เพื่อบริการที่เทา
เทียม 
   สนับสนุนใหมีการจัดการประกวดและแขงขันกีฬาในทัวรนาเมนตใหญ ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
   จัดใหมีศูนยกีฬาในรมที่ใหญที่สุดในภาคใต สนามกีฬาอยางหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
  บริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
   บริการศูนยฟตเนสกลางแจง Fitness ศูนยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เพื่อเปนที่รวม 
ของอุปกรณสําหรับการออกกําลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความตองการของชุมชน 
   จัดใหมีศูนยฝกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยใชผูฝกสอน นักกีฬาระดับชาติ 
อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เปนตน 
   จัดใหมีลานภูมิปญญาทองถ่ิน ลานวัฒนธรรม ลานศิลป  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พรอมทั้งขยายพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิใหมีผลกระทบกับ
การจราจร 
 
 ดานท่ี 6 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอยางมีอัตลักษณ ใหมีความนาอยูอยางย่ังยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนไดรับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเทา คูระบายนํ้า ทั้งระบบใหครอบคลุมพื้นที่นครตรัง ใหทั่วถึงได
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
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   ปรับปรุงระบบจราจรใหมีความคลองตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีปายแนะนําการเดินทาง 
ปายสถานที่ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน 
   ขยายพื้นที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักทองเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเย่ียมชม สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยวในนครตรัง 
   ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวาง และขยายเขตระบบประปา อยางทั่วถึง 
   ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พรอมทั้งลอกคูระบายนํ้าทุกสาย เพื่อใหการระบายนํ้าเต็ม
ประสิทธิภาพ เปนการปองกันนํ้าทวม ลดมลภาวะ โดยการเช่ือมตอกับระบบนํ้าเสียอยางครอบคลุม 
 
2.3วิสัยทัศนพันธกิจและคานิยม 

วิสัยทัศน 

“การศึกษากาวหนา  พัฒนาตอเน่ือง  สูนครตรังเมืองแหงความสุข” 

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศและกาวไกลสูประชาคมอาเซียน  

2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สูเมืองแหงความสุข 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 

เปาประสงค 

1. นครตรังเปนเลิศดานการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

3. นครตรังเปนเมืองแหงความสุขอยางย่ังยืน ประชาชนใหการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง โดยนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปฏิบัติ 

4. นครตรังเปนเมืองนาอยู สภาพแวดลอมดี ไมมมีลภาวะ 

5. นครตรังมีการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของ

ทองถ่ิน  

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน  

6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับสวนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบดวย 

สํานักการศึกษา 

-  จัดการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2546 

-  สงเสรมิสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุงผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครตรงั 

-  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยมุงเนนความเปนเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดลอมและอาคารสถานที่

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรงั 

-  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพือ่สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในทองถ่ิน 

-  สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 

-  สงเสริมดานสุขภาพ พลานามัยใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 

-  สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 

-  พัฒนาสงเสรมิสนับสนุน ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบรหิารและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 สํานักการชาง 

 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

 -  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

 -  การสาธารณูปโภค และการกอสราง 

 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 -  การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

 กองคลัง 

 -  การบริหารงานคลังดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (e-laas) 

 -  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยจัดทําแผนเพื่อใหการจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน ถูกตอง 

ครบถวนและเปนธรรม โดยใชระบบสารสนเทศ 

 -  บริการประทับใจดวยรอยย้ิมและบริการที่มีคุณภาพของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจางเปนหลัก ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่ง

การ นโยบายของผูบริหาร เพื่อเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดทันเวลา 

 -  การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจายเงิน

อยางรวดเร็วมีผลใหการเบิกจายเงินทันภายในปงบประมาณ และรายงานการเงินเปนปจจุบัน ถูกตอง และ

เช่ือถือได 

 -  ใชระบบGIS ในการปฏิบัติงานการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

 -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 สํานักปลัดเทศบาล 

-  การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  การอํานวยความสะดวก   สรางความพึงพอใจในการใหบริการ 

-  การสงเสรมิ สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษอยางย่ังยืน 

-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสรางสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 

-  การเสรมิสรางสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีสวนรวม 

-  อนุรักษ สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและงานรฐัพิธีตางๆ 

-  พัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

-  ศูนยขอมูลขาวสาร การรับเรือ่งราวรองทุกข 

-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนที่ของอาคารสํานักงาน 

-  การใหบริการดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
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กองวิชาการและแผนงาน 

-  การจัดทําแผนพฒันาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองตอ

ความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

-  การจัดทํางบประมาณ  เปนไปตามระเบียบ หนังสอืสัง่การ และมปีระสิทธิภาพ 

-  การจัดการดานกฎหมายเพื่อดําเนินการตางๆ ของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 

-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรได 

-  การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลใหประชาชนรบัทราบอยางทั่วถึง 

-  การสรางเครือขายงานประชาสัมพันธเพือ่ใหมีขอมูลที่ครบถวนในการประชาสัมพันธ 

-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเพื่อใหการบริหารงานมุงสูผลสัมฤทธ์ิ 

-  การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อใหการบรหิารงานมปีระสทิธิภาพและลดความเสี่ยง 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

-  จัดระบบบริการดานสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ใหครอบคลุมทกุกลุมอายุ

กลุมเสี่ยงตามชวงอายุ และผูดอยโอกาสใหมีสุขภาพดีอยางย่ังยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังน้ี 

(1)  บริการดานการสรางเสรมิสุขภาพ 

(2)  บริการดานการปองกันโรค 

(3)  บริการดานการรักษาพยาบาลทั่วไป 

(4)  บริการฟนฟสูภาพ 

(5)  บริการดานทันตกรรมพื้นฐาน 

(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  และสถานประกอบการที่เอื้อตอการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอยางย่ังยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน (เทศบาลนครตรัง)  

(Local Agenda 21) 

 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ

พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนตรัง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือขาย 
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 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

 กองสวัสดิการสังคม 

1. สงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนา 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และใหการสงัคมสงเคราะหกลุมผูดอยโอกาสในสงัคม 

3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพฒันาชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 

4. ปรับปรงุประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5. การดําเนินงานเกี่ยวกบัการรับการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

สําหรับคานิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 

 
2.4ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรังตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2558– 
2563) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรการพฒันา และ 23 แนวทางการพฒันา ดังน้ี 
 

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 งานสาธารณสุขสูสุขภาวะท่ีดี  
2.2 สนับสนุน สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง  
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 
2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสังคม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 
3.2กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถิ่น และรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล  
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียแบบครบวงจร 
6. ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองคกร 
6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 

 
2.5แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.5.1 แนวคิดการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมหมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการพัฒนาทั้งในการแกไข

ปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการริเริ่มรวมกําหนดนโยบายรวมวางแผนตัดสินใจและ

ปฏิบัติตามแผนรวมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐทุกระดับรวมคิดติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่อง

ตางๆอันมีผลกระทบถึงประชาชนชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่ 

 รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 

 องคการสหประชาชาติ (United Nations,1981) ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไวดังน้ี 

 1.การมีสวนรวมแบบเปนไปเองซึ่งเปนไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึนเองเพื่อแกไขปญหา

กลุมของตนเองโดยเนนการกระทําที่มิไดรับการชวยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เปนเปาหมาย 

 2. การมีสวนรวมแบบชักนําซึ่งเปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลเปน

รูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา 

 3.การมีสวนรวมแบบบังคับซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใตการจัดการ

โดยเจาหนาที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่ผูกระทําไดรับผลทันทีแตจะไมไดรับผล

ระยะยาวและจะมีผลเสียคือไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

 แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 

 สมลักษณาไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 

ดานหลักคือดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐโดยการมีสวนรวม 

(Participation) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในข้ันตอน

ตางๆในการดําเนินการพัฒนาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆหรือกิจกรรมตางๆต้ังแตรวมคิดรวม
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ตัดสินใจรวมดําเนินการรวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผลเพื่อใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย 

 

 2.5.2 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 John D. millet (อางถึงในจรรยาศิริพร, 2537 หนา 17) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในการใหบริการ

ดังน้ี 

 1. การใหบริการที่เทาเทียมกันคือการใหบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหนา 

 2. การใหบริการรวดเร็วตลอดเวลาคือการใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบดวน 

 3. การใหบริการที่มากพอคือการใหบริการที่มากพอในดานสถานที่บุคลากรและวัสดุ 

 4. การใหบริการอยางตอเน่ืองคือการใหบริการที่สม่ําเสมอ 

 5. การใหบริการที่มีความกาวหนาคือการพัฒนางานบริการทางดานปริมาณและคุณภาพ 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่กลาวมาพอสรุปแนวคิดความพึงพอใจไดวาเปนความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงเชนจากการไดรับบริการในเชิงประมาณคุณคาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทัศนคติ 

 2.5.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 

 การประเมินมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะจะทําใหทราบวาโครงการไดผลอยางไร

หรือไมการดําเนินงานแตละข้ันตอนมีจุดบกพรองควรแกไขอยางไรทําใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบโครงการ

สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการทั้งในปจจุบันและการปรับปรุง

โครงการในอนาคตใหมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายอยางแทจริงไดและไดมีผูใหความหมายของการประเมินไว

หลากหลายดังน้ี 

 เครือวัลยลิ้มอภิชาติ (2531, หนา 145) ไดกลาวโดยสรุปวาการประเมินโครงการเปนการวิเคราะห

ตรวจสอบความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิของโครงการซึ่งจะตองทําการวิเคราะหระบบการฝกอบรมและพัฒนา

ต้ังแตหลักสูตรโครงการการบริหารโครงการและผลการฝกอบรมวาตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่าํหนด

ไวหรือไมกลาวคือสามารถเปลี่ยนแปลงความรูทักษะและเจตคติของผูเขารับการอบรมไดหรือไม 

 นิศาชูโต (2527, หนา 9) กลาววาการประเมินหมายถึงกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

ความหมายขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการหาแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แนใจวาเกิด

จากโครงการเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดีย่ิงข้ึน 

 สมหวังพิธิยานุวัฒน (2524, หนา 59) กลาววาการประเมินหมายถึงกระบวนการใหไดมา 

ซึ่งสารสนเทศสําหรับตัดสินคุณคาของโครงการบงช้ีจุดเดนจุดดอยของโครงการและแผนงานกระบวนการ

ประเมินตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของการประเมินและไดกลาวสรุปไวอีกวาการประเมินหมายถึงกระบวนการ 

ที่กอใหเกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน 

สมหวังพิธิยานุวัฒน (2535, หนา 98) 
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บทท่ี 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังที่  798 / 2559  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง ลงวันที่  9สิงหาคม พ.ศ. 2559และคําสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1007/2559 เรื่อง แตงต้ัง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประกอบดวย 
 1. นายวิโรจน  ศรีวราพันธุ ผูแทนประชาคมเมือง   ประธานกรรมการ 
 2. นายโรม  ไชยมล  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
     องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง 
     ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. นายสฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยตรัง 
     ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ   กรรมการ 
 4. นายเทิดศักด์ิ  ตรีรัตนพันธ ผอ.โรงเรียนบูรณะรําลึก 
     ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. นายวินัย  ทองรัตน  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 7. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 8. นายเสรี  สุขเกษม  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 9. นางพิมพนิภา  ถาวร  ผูแทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 10. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
 11. นายรณรงค  ทรัพยปรุง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการและเลขานุการ 
 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน 
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
วาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนทีอ่งคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
 (1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
 (3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปก็ได 
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

 ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ไดต้ังแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ขั้นตอนท่ี 4รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

3. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลนครตรังเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2558 – 2563) และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางแทจริงเทศบาลนครตรังไดกําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่

กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯไวดังน้ี 

 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

  1.1 ใหสํานัก/กองนําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมรวมทั้งการวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/

โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

  1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน

และโครงการในระดับทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป 

  1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกปเพื่อใหสอดคลองกับ

สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง

แทจริง 
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 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 

  2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบและ

ตอเน่ืองเพื่อติดตามความกาวหนาปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติและนําผลที่

ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมายรวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการใน

อนาคต 

  2.2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปการติดตามและประเมินผลเปน

กระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกรวาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาหมายที่ไดกําหนด

ไวหรือไมซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่จะนํามากําหนด

นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตางๆขององคกรในอนาคตโดยกําหนดการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรังเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและนําไปสู

การปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวไดดังน้ี 

  การติดตามผลเปนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนดไวหรือไมทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพเวลาและตนทุนโดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปน

ระบบและมีความตอเน่ืองเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการปฏิบัติให

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  การประเมินผลเปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนดไว

รวมถึงการศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือการ

ขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงานการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ

หรือไมอยางไรรวมทั้งยังเปนตัวช้ีวัดวาแผนที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันไดผลอยางไรบรรลุผลลัพธตามที่กําหนดไว

หรือไม 

  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560– 2562) เทศบาลนครตรังกําหนดเปน 2 ระยะคือ 

  (1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯกําหนดใหรายงาน

ผลการดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 3 เดือนเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จ

เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายและปญหาอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินงานลาชาและนําผลที่ไดมาปรับกล

ยุทธการดําเนินงานเพื่อใหโครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวใน

แผนพัฒนาและจะดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2559– 

31 มีนาคม 2560) นําเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

  (2) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯเปนการติดตามและประเมินผลเมื่อ

เสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯในแตละปงบประมาณ(รอบ 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560)เพื่อใหทราบถึง

ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่

ไดรับจากผลของการพัฒนาเพื่อนําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให
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สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลและตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในระดับ

พื้นที่ไดอยางแทจริง 

 

  การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบกําหนดใหมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับ

ทราบอยางทั่วถึงและตอเน่ืองในรูปแบบตางๆทั้งการประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆอาทิสื่อเอกสารสิ่งพิมพ

และสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยผานเว็บไซตของหนวยงาน www.trangcity.go.thเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลและนําไปใชประโยชนรวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปที่ประกาศใชได

อยางกวางขวางและเกิดประโยชนสูงสุด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

บทท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 เทศบาลนครตรังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2563) และแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน โครงการตาง ๆ เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการพัฒนา แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 

 เทศบาลนครตรังไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
ทั้งน้ีไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

70 172,558,110 109 147,842,060 46 20,250,360 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สู
เมืองแหงความสุข 

58 224,599,400 55 133,379,400 52 83,524,400 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

20 59,132,000 12 123,130,000 10 266,010,000 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของทองถิ่น 

15 11,320,000 19 213,320,000 15 11,320,000 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 

11 48,256,000 7 23,600,000 8 147,050,000 

6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

58 80,585,558 48 151,824,500 37 210,982,000 

รวม 232 596,451,068 250 793,095,960 168 739,136,760 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 เทศบาลนครตรังไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 
9พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด จําแนกตามยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพือ่ความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 40 109,165,522 
2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 51 96,294,900 
3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพฒันาเมืองอยางมีคุณภาพ 6 20,983,200 
4. การพัฒนาดานเศรษฐกจิควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรกัษ
เชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

11 9,370,000 

5. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมสูความสมดุล
อยางย่ังยืน 

7 38,756,000 

6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 36 36,905,500 
รวม 151 311,475,122 

 
 เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร 
ตามแผนการดําเนินงาน การเบิกจาย 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพือ่ความเปนเลิศพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 

40 109,165,522 39 83,550,762 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหง
ความสุข 

51 96,294,900 40 75,264,632 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการ
พัฒนาเมอืงอยางมีคุณภาพ 

6 20,983,200 - - 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกจิควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลกัษณของทองถ่ิน 

11 9,370,000 9 1,817,568 

5. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 

7 38,756,000 4 463,758 

6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

36 36,905,500 28 9,949,497 

รวม 151 311,475,122 120 171,046,218 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560โดยมีจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานจํานวน 151 โครงการ มีการ
เบิกจายแลวจํานวน 120 โครงการ คิดเปนรอยละ 79.47 และมงีบประมาณที่ต้ังไวเปนเงิน 311,475,122บาท 
โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวเปนเงิน 171,046,218บาท คิดเปนรอยละของการเบิกจายเทากับรอยละ 
54.91 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานกับจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการในแตละ
ยุทธศาสตร 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ต้ังไวและงบประมาณที่ไดเบิกจายในแตละยุทธศาสตร 
 

 
 
  

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

ย.1 ย.2 ย.3 ย.4 ย.5 ย.6

งบประมาณท่ีต้ังไว

งบประมาณท่ีไดเบิกจาย



-34- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 ทั้งน้ี สามารถจําแนกผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 
แลวเสร็จตาม 

แผนการดําเนินงาน 
อยูระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

หรือยกเลิก
โครงการ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพือ่ความเปน
เลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

39 1 - 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สู
เมืองแหงความสุข 

40 2 9 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 

- 6 - 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกจิควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิด
ชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

9 - 2 

5. การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุลอยางย่ังยืน 

4 3 - 

6. การสรางความเปนเลิศทางการ
บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

28 2 6 

รวมท้ังหมด151โครงการ 120 14 17 
คิดเปนรอยละ 79.47 9.27 11.26 

 
 สําหรับโครงการประจําป พ.ศ.2560 จํานวน 151 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงาน คือ มีโครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน120 โครงการ คิดเปนรอยละ 79.47อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 14โครงการคิด
เปนรอยละ 9.27และไมไดดําเนินการหรือยกเลิกโครงการจํานวน 17 โครงการคิดเปนรอยละ 11.26 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดําเนินการของโครงการในแตละยุทธศาสตร 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 สําหรับผลการดําเนินการของโครงการคางจายประจําป พ.ศ.2558 – 2559 ที่นํามาเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีโครงการทั้งสิ้น 153 รายการ งบประมาณ 165,595,100 บาท มีผลการดําเนินงาน 
คือ มีการกอหน้ีแลว 90 รายการ คิดเปนรอยละ 58.82 วงเงินงบประมาณที่กอหน้ีเทากับ60,833,300 บาท คิด
เปนรอยละ 36.74 ยังไมมีการกอหน้ี 51 รายการคิดเปนรอยละ 33.33วงเงินงบประมาณที่ยังไมมี 
การกอหน้ีเทากับ82,597,600 บาท คิดเปนรอยละ 49.88 โดยมีการยกเลิกรายการ จํานวน 12 รายการ 
 

 โดยแยกข้ันตอนการดําเนินการของแตละหนวยงาน ดังน้ี 

ป / หนวยงาน จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ยกเลิก
รายการ 

กันเงิน 
กําหนด
รูปแบบ 

ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 

งบคางจายป 2558        
1. สํานักปลัดเทศบาล 4 - - 1 - 3 - 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 - - - 1 - - 
3. สํานักการศึกษา 1 - 1 - - - - 
4. สํานักการชาง 10 - - - 6 2 2 

รวม 16 - 1 1 7 5 2 
งบคางจายป 2559        

1. กองสวัสดิการสังคม 1 - - - 1 - - 
2. กองคลัง 2 - - 1 1 - - 
3. กองวิชาการและแผนงาน 2 - - - 2 - - 
4. สํานักปลัดเทศบาล 17 - - 2 7 - 8 
5. สํานักการชาง 9 - - - 3 - 6 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 34 - - - 11 1 22 
7. สํานักการศึกษา 72 - - 2 52 6 12 

รวม 137 - - 5 77 7 48 
รวมงบคางจายป 58 - 59 153 - 1 6 84 12 50 

รอยละ 100 0.00 0.65 3.92 54.90 7.84 32.68 

 

 จากตารางผลการดําเนินงานโครงการคางจายประจําป พ.ศ.2558 – 2559 รวมจํานวน 153 รายการ 

มีผลการดําเนินโครงการที่อยูในข้ันตอนดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 1 รายการ อยูในข้ันตอนการบริหารสัญญา 

6 รายการ อยูในข้ันตอนการเบิกจาย 84 รายการ ยกเลิกรายการจํานวน 12 รายการและมีการกันเงินไวจํานวน 

50 รายการ 

 



สรุปผลการดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักการศึกษา 2,000,000        636,820.50       P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

2 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 50,000                     32,380.00 P นักเรียนโรงเรียนในสังกัด รอยละ 100 

เขารวมโครงการ

3 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 80,000                     79,016.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 80,000                     76,245.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

5 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการของ

เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 10,000                     10,000.00 P แบงเปน 2 ระยะ คือ ภาคเรียนที่ 

2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 ผล

การดําเนินงานมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับดีมาก

6 โครงการจัดงานการมอบวุฒิบัตรแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 20,000                     15,300.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

7 โครงการจัดงานปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 80,000                     79,853.00 P นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่จบ

การศึกษา ระดับอนุบาล 3,ป.6,ม.6 

รอยละ 100 เขารวมโครงการ

8 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 1,500,000               646,180.20 P จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ผล

โดยรวมสําเร็จตามเปาหมาย ไดรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญรวมระดับ

ภาคใต และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร

 ทุกภาคสวนมีสวนรวม

9 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 80,000                     78,931.00 P แบงเปน 2 ระยะ คือ ภาคเรียนที่ 

2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 ผล

การดําเนินงานความพึงพอใจอยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก

10 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี สํานักการศึกษา 300,000                   80,460.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

11 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 300,000                 210,200.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

12 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ สํานักการศึกษา 80,000                     79,371.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

13 โครงการวันสุนทรภู สํานักการศึกษา 80,000                     78,593.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

14 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน สํานักการศึกษา 200,000                 121,251.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

15 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 800,000                 734,000.00 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

16 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครตรัง

สํานักการศึกษา 100,000                   62,028.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

17 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรูแก

นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 250,000                 116,660.50 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

18 โครงการจางเหมาครูภาษาตางประเทศ สํานักการศึกษา 3,500,000             9,582,880.00 P โอนเพิ่ม และผลความพึงพอใจตอครู

ชาวตางชาติในระดับมาก สงผลดีใหครู 

นักเรียน และผูปกครอง มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา สํานักการศึกษา 52,423,327         43,809,407.00 P เบิกจายครบทุกรายการของฃคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

20 โครงการอาหารเสริม (นม) สํานักการศึกษา 16,706,835           6,977,359.56 P ดําเนินการแจกจายอาหารแสริม (นม) 

สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.

1-ป.6 สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรังทั้ง 8 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล

ตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดควนวิเศษ, ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กวัดคลองน้ําเจ็ดและศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลนครตรัง และมีการกันเงิน

ไวสําหรับเบิกจายอีก 6,652,553.60 

บาท

21 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 20,000                     20,000.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

22 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

สํานักการศึกษา 80,000                     59,600.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

23 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 1,000,000             1,897,837.60 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

24 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ สํานักการศึกษา 1,000,000                 47,492.00 P จัดกิจกรรมรวมกับจังหวัดตรัง

25 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 100,000                   35,230.00 P ครูในสังกัด เขารวมโครงการ รอยละ95
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

26 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูประจําหองสมุด

เทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 150,000                 121,474.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

27 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 100,000                 141,581.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

28 โครงการหองสมุดเพื่อการเรียนรู สํานักการศึกษา 70,000                     60,733.00 P ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอย

ละ 99

29 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรม

ผูปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 200,000                   97,985.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมาก

30 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ สํานักการศึกษา 400,000                 331,070.00 P ผลการดําเนินการสรางและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในการพัฒนา

เคร่ืองมือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย 14

 มฐ. และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 16

 มฐ. สามารถพัฒนาเคร่ืองมือเสร็จ

เรียบรอย ความพึงพอใจภาพรวมระดับ

ดีมาก

31 โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 400,000                 392,722.00 P การออกแบบการเรียนรูและการ

ประกวดครูแกนนําป 2 ครูภูมิใจและ

พอใจโดยภาพรวมระดับดีมาก

41



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

32 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด

การศึกษาทองถ่ิน กลุมการศึกษาที่ 7 (ภาคใตฝงอันดามัน)

สํานักการศึกษา 150,000                   80,503.00 P คณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ

และผูที่เก่ียวของสามารถนําผลการ

ประชุมมาติดตามงาน ปรับปรุงและ

พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง ไมนอย

กวารอยละ 90 ของเร่ืองที่ติดตาม

เก่ียวกับการจัดการศึกษาของกลุม

การศึกษาที่ 7

33 โครงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 6 (วัด

ตันตยาภิรม) (วิทยาลัยเทคนิคตรัง)

สํานักการศึกษา 237,580                   78,300.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

34 โครงการขอรับเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 6 (วัด

ตันตยาภิรม) (วิทยาลัยการอาชีพตรัง)

สํานักการศึกษา 148,780                   56,735.00 P การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค

35 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (กรมศาสนา)

สํานักการศึกษา 15,180,000         15,166,000.00 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

36 โครงการกอสรางโรงครัวสําหรับปรุงอาหารโรงเรียนเทศบาล

 2 (วัดกะพังสุรินทร)

สํานักการศึกษา 3,280,000                           -   P กําหนดรูปแบบ/ประมาณการราคา 

จากสํานักการชาง
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

37 โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศข้ัน

พื้นฐาน

กองสวัสดิการฯ 100,000          63,472.00 P ดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกอบรม

ภาษาจีน ระหวางวันที่ 21 พ.ย.59-23 

ธ.ค.59 รวม 60 ชั่วโมง โดยมี

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการจํานวน 

35 คน ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเรียนรูภาษาจีนไดมาก

ยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 91.42

38 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ

ประชาชน

สํานักการศึกษา 100,000                   99,712.00 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

39 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา สํานักการศึกษา 100,000                 124,780.00 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

40 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

สํานักการศึกษา 7,709,000             1,168,600.00 P จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ

รวมยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 40 โครงการ 109,165,522   83,550,762      39 1 0
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข

1 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา สํานักปลัดฯ 80,000            67,950             P จัดกิจกรรมอบรมแกผูจําหนายสินคา

หรือสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 โดยจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ เทศ

บัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนกฎเกณฑ กฎระเบียบในการตั้ง

 วาง จําหนายสินคาหรือวาง จําหนาย

สินคาหรือสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะ

 โดยการอบรมในคร้ังนี้ มีกลุมเปาหมาย

เขารวมอบรมทั้งสิ้น 240 คน 

ประกอบดวย ผูประกอบอาชีพคาขาย

ตามบริเวณที่หรือทางสาธารณะ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

2 โครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะภายในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ 100,000          48,600             P จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูขับข่ีรถ

โดยสารสาธารณะใหเกิดความปลอดภัย

แกผูขับข่ีและผูโดยสารและเปนการจัด

ระเบียบดวยการจดทะเบียนใหถูกตอง

ตามกฎหมาย ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ

จํานวน 100 คน และจากแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการอยูในระดับดี

3 โครงการประชุมเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดฯ 10,000            6,990               P จัดประชุมเครือขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยมี

กลุมเปาหมายจํานวน 120 คน จาก 

100 องคกรที่เปนสมาชิกเครือขาย โดย

สรุปความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไดรอยละ 95.50
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล สํานักปลัดฯ 50,000            16,159             P จัดกิจกรรม 2 คร้ัง เทศกาลปใหมและ

เทศกาลสงกรานต โดยจัดตั้งศูนย

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมี

การบูรณาการรวมกับสถานีตํารวจภูธร

เมืองตรัง กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่

ใกลเคียง

5 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดฯ 50,000            32,831.00         P จัดฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จํานวน 1 คร้ัง โดยจัดฝกซอม

แผนดานอุบัติภัยทางถนน ผูเขารวม

โครงการ 50 คน บูรณาการรวมกับ 

สถานีตํารวจภูธรอ.เมืองตรัง ศูนย

นเรนทร โรงพยาบาลตรัง มูลนิธิกุศล

สถานตาง ๆ และอพปร. ซึ่งผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

87.38

46



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

6 โครงการฝกอบรมทบทวนเทศกิจการแพทยฉุกเฉิน สํานักปลัดฯ 100,000          38,238.50         P จัดกิจกรรมอบรมใหเจาหนาที่เทศกิจ 

เพื่อใหมีความรูและมีทักษะในการ

ชวยเหลือประชาชนเก่ียวกับการแพทย

ฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือนักทองเที่ยวและ

ประชาชน ในกรณีประสบภาวะฉุกเฉิน

 ณ จุดเกิดเหตุไดอยางถูกตองและ

รวดเร็ว กอนสงถึงโรงพยาบาล
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

7 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับอัคคีภัยเบื้องตน สํานักปลัดฯ 70,000            65,946.50         P จัดฝกอบรมฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยดานอัคคีภัยฯ แก

นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

เพื่อใหคณะครูนักเรียน และเจาหนาที่

ของสถานศึกษาสามารถปองกัน และ

ระงับอัคคีภัยเบื้องตน มีความรู ทักษะ 

และความชํานาญในการใชอุปกรณใน

การดับเพลิงเบื้องตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สําหรับการจัดอบรมใน

คร้ังนี้มีการใหความรูทั้งทฤษฎี และ

ปฏิบัติ โดยในภาคบายไดฝกปฏิบัติจริง 

ทั้งการใชอุปกรณ และเคร่ืองมือในการ

ดับเพลิง ซึ่งผูเขาอบรมไดมีโอกาสฝก

ปฏิบัติจริงเพื่อเปนการเสริมสราง

ประสบการณ ใหแกผูเขารับการอบรม

ในการเขาระงับเหตุ และการหนีไฟโดย

ไมตื่นตระหนกตอเหตุการณที่เกิดข้ึน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู
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ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

8 โครงการอาสาจราจรเทศกิจ สํานักปลัดฯ 100,000          22,251.50         P จัดฝกอบรมอาสาจาจรเทศกิจ ประจําป

 2560 ใหความรูแกเจาหนาที่เทศกิจ 

เจาหนาที่ อปพร. และตัวแทนนักเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ใหมีความรูใน

การปฏิบัติงานดานการจราจร

9 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

สํานักการศึกษา 300,000          197,571            การดําเนินงานโครงการสําเร็จลุลวง

บรรลุวัตถุประสงค ผลการดําเนินงานอยู

ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

10 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 1,000,000        602,757            มีการโอนเพิ่ม และการดําเนินการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคทุกโครงการ

11 โครงการประกวดการแปรงฟนที่ถูกวิธีและตอบปญหา

เก่ียวกับทันตสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ 50,000            -                   ขอไมใชงบประมาณ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู
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ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

12 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 50,000            49,000               -นักเรียนระดับประถม 1-6 ไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปากคิดเปนรอยละ 

97.02

 -นักเรียนอนุบาลไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก คิดเปนรอยละ 96.48

 -นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปาก คิดเปนรอยละ 

96.42

-นักเรียนทั้งหมดไดรับแจกแปรงสีฟนคิด

เปนรอยละ 100

13 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค กองสาธารณสุขฯ 1,000,000        905,788             -สามารถปฏิบัติการฉีดพนสารเคมีได

ตามแผนการดําเนินงานประจําเดือน

 -ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังให

ความรวมมือในการกําจัดสัตวนําโรค

และสามารถลดอัตราการเพิ่มของแมลง

และพาหะนําโรค
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

14 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพรดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขฯ 50,000            49,884              ผลิตสื่อไปจํานวน 13 เร่ือง ไดแก 

บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา, 

ปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอาย,ุ 

เด็กฟนสวยดวยมือผูใหญ“คุณทําได” ,

เพื่อลูกนอยฟนด,ี  ยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี

, ลดของเสียลดโลกรอนแยกขยะกอนทิ้ง

,  ขยะมีจํานวนลดลงดวยวิธีการ3R, คิด

กอนซื้อแยกกอนทิ้งรักษาสิ่งแวดลอม, 

ลดปริมาณขยะชวยประหยัดทรัพยากร

เร่ิมที่ตัวทาน, หนึ่งมือปดน้ําหนึ่งมือปด

ไฟรวมใจลดการใชพลังงาน, ลดเมือง

รอนดวยการเดินทางอยางยั่งยืน, ทําดี

เพื่อแผนดินลดคารบอน ลดโลกรอน, 

ขยะทุกชิ้นลวนมีคา เปลี่ยนเปนเงินตรา

รักษาสิ่งแวดลอม

15 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา กองสาธารณสุขฯ 100,000          100,000            สามารถฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ครบทุกชุมชน

16 โครงการมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก กองสาธารณสุขฯ 500,000          -                   ขอไมใชงบประมาณเนื่องจากอยูในชวง

ไวอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
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17 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

เขตเมือง (อสม.)

กองสาธารณสุขฯ 1,000,000        917,329             -จัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 13 มค.60 

พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด รอยละ 79.8 

 -จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานใน

ระหวางวันที่ 15-20 ม.ค.60 ณ จังหวัด

ลพบุรี สกลนคร บุรีรัมย กรุงเทพฯ และ

เพชรบุรี ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 93.4

18 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ 100,000          46,150               -จัดกิจกรรมรณรงคโรคไขเลือดออกใน

ชุมชนทากลาง วันที่ 17 กพ.60 

ประกอบดวยกิจกรรมแจกทรายอะเบท 

ใหคําแนะนําการปองกันโรคไขเลือดออก

โดยการเคาะประตูบาน

 -จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  

ไดแก แผนตรวจน้ําตาลและเข็มสําหรับ

เจาะเลือด 

 -ประชานชนกลุมเปาหมายไดรับการ

คัดกรองภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ,

ความดัน,หัวใจ,อัมพฤกษ,อัมพาตและ

โรคหลอดเลือดสมอง
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19 โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง กองสาธารณสุขฯ 1,000,000        399,640            มีจํานวนผูรับบริการ 150 ราย และมี

การติดตามเยี่ยมบาน คิดเปนรอยละ 80

 บริการรับ-สงผูปวยในโครงการ 780 

คร้ัง

20 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 100,000          94,097.62  จัดกิจกรรมออกตรวจสุขภาพนักเรียน 

167 คร้ัง จํานวน 15 โรงเรียน  นักเรียน

 13,403 คน ไดรับการตรวจสุขภาพ 

13,272 คน  คิดเปนรอยละ 99.00 พบ

ภาวะผิดปกติ 2,964 คน

รับบริการรักษาพยาบาล 2,935 คน สง

ตอแพทย 29 คน ไดรับบริการฉีดวัคซีน

โรคหัด ในเด็กประถมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 195 คน โรคคอตีบ จํานวน 110

 คน เด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก 

จํานวน 424 คน และเด็กชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคคอตีบ จํานวน 910 คน
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ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
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21 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุขฯ 100,000          83,450.20   -กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑที่

จําเปนใหกับ ศสมช.ในชุมชน โดย อสม.

 ที่ผานการอบรมการใหยาสามัญประจํา

บานแกชุมชน เปนการดูแลเบื้องตน

กอนการสงตอกอนพบแพทยหรือ จน

ท.สาธารณสุข 

 -กิจกรรมที่ อสม.เขารวมในเครือขาย

ระดับจังหวัดในกิจกรรมวัน อสม 

แหงชาติ พบวา อสม รอยละ 75 

สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องใน

ทุกกิจกรรม รอยละ 80 มีความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมในระดับมากถึงมาก

ที่สุด

22 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย กองสาธารณสุขฯ 50,000            -  บูรณาการรวมกับโครงการสงเสริมการ

สรางสุขภาพผูสูงอายุ

23 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก กองสาธารณสุขฯ 200,000          -  ไมมีความพรอมดานบุคลากรและขอมูล

พื้นฐาน

24 โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาลนครตรัง

กองสาธารณสุขฯ 405,000          -  ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเงิน

อุดหนุนจากกระทรวง
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25 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพผูสูงอายุ กองสาธารณสุขฯ 179,500          82,275  กิจกรรมที่ 1 ใหความรูการสงเสริม

สุขภาพและนันทนาการแกผูสูงอายุใน 

27 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,980 ราย ผล

การประเมินความพึงพอใจตอความรู

ความสามารถและสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน รอยละ 78.33 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิน

อยูวิถีไทยปลอดภัยปลอดโรค”แก

ผูสูงอายุในวันที่ 19 กค.60 มีผูเขารวม

กิจกรรม 250 คน ผลการประเมิน

ความรูความเขาใจผูเขารวมกิจกรรม 

พบวา มีความรูที่ไดรับเพิ่มข้ึนหลังจาก

การอบรม รอยละ 55.6  และมีความ

พึงพอใจตอประโยชนจากการอบรม

และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในระดับ

มาที่สุด รอยละ 51.6
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26 โครงการครรภคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ 75,000            48,000  หญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครบตาม

เกณฑ จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 

100 และทุกคนไดรับความรูและคะ

แนะนําในการดูแลสุขภาพจาก

เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร

สาธารณสุข

27 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก กองสาธารณสุขฯ 150,000          101,500  มารดาและทารกหลังคลอดไดรับการ

เยี่ยมเฝาติดตามดูแลสุขภาพ และให

ความรูในเร่ืองการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 100

28 โครงการจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

กองสาธารณสุขฯ 200,000          -  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

29 โครงการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว กองสาธารณสุขฯ 875,000          389,760  ผูสูงอายุในโครงการที่ไดรับการติดตาม

เยี่ยมโดยผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 98 ราย

30 โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการ กองสวัสดิการฯ 100,000          72,900  จัดกิจกรรมอบรมเร่ืองสิทธิประโยชน

และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

เบื้องตน และจัดกิจกรรมนันทนาการให

ผูเขารวมโครงการ โดยมีผูเขารวม

โครงการจํานวน 150 คน
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31 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ กองสวัสดิการฯ 200,000          120,424   -จัดกิจกรรมอบรมเร่ืองบทบาทการ

กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ โดยมี

ผูเขารวมโครงการ 400 คน

 -จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาผูสูงอายุ โดย

เขารวมการแขงขันกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดตรัง

32 โครงการสงเคราะหผูทุกขยากหรือดอยโอกาส กองสวัสดิการฯ 300,000          65,800  ดําเนินการลงเยี่ยมบานและมอบชุดวัสดุ

อุปโภคและบริโภคใหกับผูทุกขยากหรือ

ดอยโอกาส จํานวน 100 คน

33 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ กองสวัสดิการฯ 300,000          299,749.50  ใหความชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 

117 ราย

34 โครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปด สํานักการชาง 13,000,000      -  อยูระหวางกําหนดรูปแบบและจัดทํา 

TOR

35 โครงการติดตั้งตูน้ําดื่ม สํานักการชาง 240,000          -  เนื่องจากงานสวนสาธารณะ สํานักการ

ชางไดจัดทําจุดบริการน้ําดื่มตามจุด

ออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะไว

ครบถวนแลว หากดําเนนการติดตั้ง

เพิ่มเติมจะเปนการสิ้นเปลือง

งบประมาณติดตั้งและการซอมแซม

บํารุงรักษา
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36 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง สํานักการชาง 3,000,000        -  ทําสัญญาแลว อยูระหวางการติดตั้ง

37 โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี

กองสวัสดิการฯ 150,000          100,749  จัดการแขงขันเปตองในเขตเทศบาล

นครตรัง กลุมเปาหมายไดแก กลุม

เยาวชน ชุมชน กลุมสตรีและประชาชน

ทั่วไปเขารวมการแขงขัน ทั้งนี้ ความพึง

พอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการ 

คิดเปนรอยละ 93

58



ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

38 โครงการบานตัวอยางวิถีพอเพียง ประกอบดวย

2 กิจกรรม ไดแก 

1. กิจกรรมจัดฝกอบรมแนวทางการประกวดบานตัวอยาง

วิถีพอเพียงใหกับผูนําชุมชน

2. กิจกรรมการคัดเลือกและมอบปายบานตัวอยางวิถีพอเพียง

กองสวัสดิการฯ 50,000            41,151              1.การจัดกิจกรรมจัดฝกอบรมแนวทางการ

ประกวดบานตัวอยางวิถีพอเพียงใหกับผูนํา

ชุมชน โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 90 

คน และผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการในภาพรวม คิดเปน

รอยละ 89.99 ท้ังน้ีการดําเนินการแลว

เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผูเขารวม

โครงการไดรับประโยชนจากการจัด

โครงการและสามารถนําบานตัวอยางวิถี

พอเพียงไปเปนสื่อกลางในการเรียนรู ซึ่ง

จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ

พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 

89.99

2. กิจกรรมการคัดเลือกและมอบปายบาน

ตัวอยางวิถีพอเพียง จํานวนผูเขารวม

โครงการจํานวน 85 คน  และผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 89.41

 ท้ังน้ีการดําเนินการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด
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39 โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงใน

ครอบครัว

กองสวัสดิการฯ 100,000          45,038              จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่ของสมาชิกใน

ครอบครัว และปลูกฝงวิถีการดําเนิน

ชีวิตที่ดี การรับผิดชอบตอสังคม 

ครอบครัว และการมีสวนรวมในการ

แกไขปญหา โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน

 200 คน ความพึงพอใจโดยรวมในการ

เขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 84 และ

กลุมเปาหมายไดรับประโยชนจาก

โครงการคิดเปนรอยละ 85

40 โครงการสงเสริมการออมทรัพยและกองทุนชุมชนเมืองใน

ชุมชน

กองสวัสดิการฯ 50,000            39,819  จัดกิจกรรมอบรมใหกับกลุมเปาหมาย

ไดแก คณะกรรมการกลุมออมทรัพย

ชุมชน กองทุนชุมชนเมือง สมาชิกกลุม 

รวม 150 คน โดยผูเขารับการอบรมมี

ความรู ความเขาใจหลังการอบรม

เพิ่มข้ึนรอยละ 20 (คิดเปนรอยละ 98) 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและ

เผยแพรได คิดเปนรอยละ 98
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41 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการฯ 100,000          32,106  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน

เศรษฐกิจพอเพียง นําแนวทางมาใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาอาชีพแบบ

ยั่งยืน ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลุมเปาหมายจํานวน 65 คน โดยผูเขา

รับการอบรมมีความรูความเขาใจ

เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 24 (คิดเปนรอย

ละ 98) สามารถนําความรูที่ไดรับไป

ปฏิบัติและเผยแพรได คิดเปนรอยละ 95

42 โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติดสี่มุมเมือง กองสวัสดิการฯ 200,000          109,985  จัดอบรมเชิงวิชาการใหกับผูนําชุมชน 

ผูนําสตรี กลุมตาง ๆ และสมาชิกใน

ชุมชนใหมีความสามารถมีจิตสํานึกใน

การเปนผูนํา มีแนวทางในการจัดทํา

แผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด  โดยผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 23 

(คิดเปนรอยละ 93) สามารถนําความรูที่

ไดรับไปใชและเผยแพรได คิดเปนรอย

ละ 90
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43 โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุนตนทุนสังคมไทย" กองสวัสดิการฯ 200,000          131,506  จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรู

สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและ

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ของสังคม  โดยผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ

 22 (คิดเปนรอยละ 85) สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน คิด

เปนรอยละ 86 และสามารถนําความรู

ไปเผยแพร/ถายทอดได คิดเปนรอยละ 

88

44 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกองทุนแมของแผนดิน กองสวัสดิการฯ 20,000            19,866  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กองทุนแมของแผนดินในการปองกัน

และแกปญหายาเสพติด ให

กลุมเปาหมายเปนแกนกลางในการ

รณรงคแกไขปญหายาเสพติดและ

รวมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม มี

กลุมเปาหมายเขารวม 144 คน รอยละ

ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเขารวม

โครงการ คิดเปนรอยละ 89.7 และรอย

ละของผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน

 คิดเปนรอยละ 91.10
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45 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักการศึกษา 4,500,000        5,742,772          การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ทุกโครงการ มี 2 กิจกรรม ไดแก  

- โครงการเขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา

และเดินทางเขารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอบคัดเลือก ระดับภาคใต คร้ังที่ 34 

ประจําป 2559 “บานดอนเกมส”

 - โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศ คร้ังที่ 34 ประจําป 

การศึกษา 2559 “101 เกมส”

46 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สํานักการศึกษา 2,000,000        1,774,398          การดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค

ทุกโครงการ

47 โครงการจัดการแขงขัน "เทศบาลนครตรังมิน-ิฮาลฟ

มาราธอน"

สํานักการศึกษา 300,000          -                   ยกเลิกเนื่องจากการสวรรคตของรัชกาล

ที่ 9

48 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 300,000          -                   ยกเลิกเนื่องจากการสวรรคตของรัชกาล

ที่ 9
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49 โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย)ุ

กองสวัสดิการฯ 54,145,200      52,692,800        ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลนครตรังตลอดปงบประมาณ

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มี

จํานวน 6,690 ราย

50 โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู

พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

กองสวัสดิการฯ 8,755,200        9,434,400          ดําเนินการเบิกจายเบี้ยความพิการแกผู

พิการในเขตเทศบาลนครตรังตลอด

ปงบประมาณ สําหรับในปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 มีจํานวน 1,093 ราย

51 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส กองสวัสดิการฯ 240,000          175,000            ดําเนินการเบิกจายเงินสงเคราะหผูปวย

เอดสตลอดปงบประมาณ สําหรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจํานวน 33  

ราย

รวมยุทธศาสตรที่  2 จํานวน 51 โครงการ 96,294,900     75,264,632      40 2 9

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณหลังโรงเรียน

เทศบาล 8 (อนุบาลฝนที่เปนจริง)

สํานักการชาง 4,420,000        -  ทําสัญญาแลว อยูระหวางการกอสราง

2 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรัษฎา 

ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกจดบานเลขที่ 36/5

 และจากขางบานเลขที่ 70/2 จดขางบานเลขที่ 40/19

สํานักการชาง 3,500,000        -  อยูระหวางออกแบบประมาณการ

3 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณทางแยกภายในเขต

เทศบาลนครตรัง

สํานักการชาง 2,929,200        -  ทําสัญญาแลว อยูระหวางการติดตั้ง
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4 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกวัด

ตันตยาภิรม ถนนทากลาง

สํานักการชาง 1,302,000        -  อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขต

เทศบาลนครตรัง

สํานักการชาง 1,352,000        -  อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

6 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร 95

สํานักการชาง 7,480,000        

-                  

 อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

รวมยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 6 โครงการ 20,983,200     -                  0 6 0

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ เชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น

1 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอ่ืนๆ สํานักปลัดฯ 100,000          465,638.58  จัดกิจกรรมถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 / 

กิจกรรมวันทองถ่ินไทย / และกิจกรรม

วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 

2559 ซึ่งมีการจัดพิธีทางศาสนาและพิธี

ถวายสักการะ
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2 โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัดฯ 50,000            7,155  จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันจันทรที่ 24 

เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค

เทศบาลนครตรัง ซึ่งมีกิจกรรมการอาน

สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เนื่องในวันเทศบาล การแสดงปาฐกถา

ธรรม และมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต 

รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สํานักงาน

เทศบาลนครตรังและพื้นที่สาธารณะ

ประโยชน

3 โครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อบริการขอมูล

สงเสริมการศึกษาและสนับสนุนการทองเที่ยว (Trang City 

Free Wi-Fi)

สํานักปลัดฯ 20,000            -  ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผูเสนอ

ราคาเพียงรายเดียว ไมสามารถเสนอ

แขงขันราคาได จึงไมสามารถดําเนินการ

ได

4 โครงการศิลปสรางสุข สํานักการศึกษา 300,000                       49,500 P จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมาแสดง

ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม
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5 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน กองสวัสดิการฯ           300,000 139,795           P จัดกิจกรรมอบรม 3 คร้ัง ไดแก

1.กิจกรรมฝกอบรมจักสานกระเปาจาก

เสนพลาสติก โดยมีกลุมเปาหมายเขา

รวม 50 คน โดยผูเขารับการอบรมมี

ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ

รอยละ 98 และผูเขารวมโครงการไดรับ

ประโยชนจากโครงการ คิดเปนรอยละ 

100

2.กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรนวด

เทาเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุมเปาหมายเขา

รวม 50 คน โดยผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช คิด

เปนรอยละ 90

3.กิจกรรมสงเสริมและถายทอดความรู

ใหแกประชาชนในการจัดทํา

ดอกไมจันทนเพื่อใชในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 

9 ซึ่งผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

รอยละ 98
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ระหวาง

ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

6 โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ 200,000          88,400 P จัดกิจกรรมอบรมผูนําเที่ยวเทศบาล

นครตรัง ดําเนินการเมื่อวันที่ 27-28 

กุมภาพันธ 2560 ณ อาคาร

อเนกประสงคเทศบาลนครตรังและจัด

ทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในเขต

เทศบาลนครตรัง เพื่อใหผูนําชุมชนมี

ความรูความสามารถและทักษะในการ

นําเสนอแหลงทองเที่ยวและภูมิปญญา

ทองถ่ิน เกิดกระบวนการสรางเสริม

ประสบการณการเปนผูนําการทองเที่ยว

 สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษแกผูนํา

เที่ยว โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 

110 คน ซึ่งผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจเพิ่มข้ึนรอยละ 2 (กอนการ

อบรม รอยละ 69.08 หลังการอบรม 

รอยละ 71.80) และสามารถนําความรู

ไปใชไดคิดคาเฉลี่ยในภาพรวมไดรอยละ

 74.34

7 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน สํานักการศึกษา 200,000                     147,499 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สํานักการศึกษา 1,000,000                           -   P ยกเลิกเนื่องจากการสวรรคตของรัชกาล

ที่ 9

9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต สํานักการศึกษา 3,000,000               139,118.15 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

10 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา สํานักการศึกษา 200,000                       70,300 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ

11 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณี

ทองถ่ิน

สํานักการศึกษา 4,000,000               710,162.70 P การดําเนินการโครงการบรรลุสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคทุกประการ 

ผูตอบแบบสอมถามสวนใหญมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก

รวมยุทธศาสตรที่  4 จํานวน 11 โครงการ 9,370,000       1,817,568        9 0 2

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน

1 โครงการรักษน้ําตามแนวพระราชดําริ กองสาธารณสุขฯ 200,000          107,437  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร กาวสูแหลงเรียนรูดาน

สิ่งแวดลอมตามศาสตรพระราชา ใน

ระหวางวันที่ 16 - 17 มิย.60 จํานวน 

80 คน  รอยละ 82.5 ผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจในการจัดการ

น้ํา และพึงพอใจในกิจกรรม คิดเปน

รอยละ 88.50
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

2 โครงการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอน

ดวยมือเรา

กองสาธารณสุขฯ 100,000          22,600  จัดกิจกรรม ลดขยะ ลดโลกรอน

การอบรมหลักสูตร “การคัดแยกขยะ

ตามหลัก 3Rs”วันที่ 21 กค. 60 

ผูเขารวมกิจกรรม 90 คน โดย รอยละ 

75.5 ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึน

ในการคัดแยกขยะ และมีความพึงพอใจ

ในกิจกรรม รอยละ 82.50

3 โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ 500,000          332,137  จัดกิจกรรมเขาคายฝกอบรมดานการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ใน

ระหวางวันที่ 15-17 มีค.60  ณ อุทยาน

สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  โรงเรียน

เครือขายฯเขารวมจํานวน 6 โรงเรียน 

เยาวชนเครือขายสิ่งแวดลอมที่เขารวม

กิจกรรม จํานวน 80 คน ผลสรุป

กิจกรรมพบวาผูเขารวมกิจกรรมมีความรู

 ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีในการ

ชวยกันอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

 อยูในระดับดี มากที่สุด โดยคิดเปนรอย

ละ 88.46
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4 โครงการพัฒนาลําคลองและหนองน้ําภายในเขตเทศบาล

นครตรัง

สํานักการชาง 100,000          1,584   โครงการพัฒนาลําคลองหนองน้ํา

ภายในเขตเทศบาลนครตรังโครงการ

พัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนคร

ตรังบูรณาการรวมกับกองบัญชาการ

ควบคุมมณฑลทหารบกที่ 43 (คายเทพ

สตรีศรีสุนทร) และชุมชนตาง ๆ ในเขต

เทศบาลนครตรัง รวมกันพัฒนาคลอง

น้ําผุด ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร 95 โดยรวมกันกําจัด

วัชพืชและขุดลอกบริเวณลําคลอง

5 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝงกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล

สํานักการชาง 19,200,000      -  ทําสัญญาแลว อยูระหวางการบริหาร

จัดการขยะ

6 เคร่ืองเติมอากาศ สํานักการชาง 7,100,000        -  กําหนดรูปแบบ กําหนดคุณสมบัต/ิ

ราคากลาง

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองน้ําสาธารณประโยชน

บริเวณถนนเพลินพิทักษ

สํานักการชาง 11,556,000      -  ออกแบบประมาณการ

รวมยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 7 โครงการ 38,756,000     463,758          4 3 0
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร สํานักปลัดฯ 500,000          595,087.10  จัดกิจกรรมอบรม 2 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานจาง ผูเขารวมอบรม จํานวน 

694 คน และหลักสูตรการเสริมสราง

ความรูดานวินัยและปองกันการกระทํา

ผิดในการปฏิบัติราชการ ผูเขารวมอบรม

 จํานวน 99 คน

2 โครงการเสริมสรางพลเมืองดีวิถีไทย สํานักปลัดฯ 100,000          -  เนื่องจาก กกต.ตรังมีการจัดโครงการใน

ลักษณะใหความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย

ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง

อยูแลว เทศบาลนครตรังจึงไมตองจัด

โครงการใหซ้ําซอนกับ กกต.ตรัง

3 โครงการใหบริการประชาชน สํานักปลัดฯ 20,000            11,520  ใหบริการน้ําดื่มใหกับประชาชนผูมาใช

บริการตลอดปงบประมาณ

4 โครงการจัดการเลือกตั้งของเทศบาลและสนับสนุนคาใชจาย

ในการเลือกตั้งทุกระดับ

สํานักปลัดฯ 50,000            -  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยัง

ไมมีการเลือกตั้ง
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5 โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการงานบริการ

ดานตางๆ ของเทศบาลนครตรัง

สํานักปลัดฯ 30,000            -  อยูระหวางดําเนินการโดยให

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตที่ตั้งตรัง

ดําเนินการ โดยจะสงมอบขอมูลการ

ประเมินภายใน 90 วัน

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน

กองวิชาการฯ 150,000          187,961.50  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน โดย

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย พนักงาน

เทศบาล พนักงานครู ลูกจางประจํา

และพนักงานจางจํานวน 50 คน ซึ่งเปน

ผูที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายในของทุกหนวยงาน ซึ่ง

บุคลากรที่เขารับการอบรมมีความรูเร่ือง

ระบบควบคุมภายในเพิ่มมากข้ึน คิดเปน

รอยละ 94

7 โครงการจัดทํารายงานประจําป กองวิชาการฯ 150,000          112,000  ดําเนินการเผยแพรผลการดําเนินงาน

ประจําป จํานวน 500 เลม

8 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล

นครตรัง

กองวิชาการฯ 500,000          268,000  จัดพิมพวารสารทั้งหมด 6 คร้ัง ๆ ละ 

5,000 ฉบับ รวม 30,000 ฉบับ
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9 โครงการจัดอบรมดานการประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ 100,000          57,504  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 36 คน 

และทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม 

(Pre-test) และหลังการฝกอบรม 

(Post-test) สรุปไดดังนี้ คาเฉลี่ย

คะแนนกอนการฝกอบรม คิดเปนรอยละ

 76.83 และคาเฉลี่ยคะแนนหลังการ

ฝกอบรม คิดเปนรอยละ 95.17

10 โครงการนครตรังประสานใจรวมคิดรวมคุย กองวิชาการฯ 150,000          28,998  จัดกิจกรรมเสวนา "ขยะวาระชาติ วาระโลก"

ครั้งท่ี 1 - ชุมชนหนองยวน 4 ความพึง

พอใจของผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 

87.33

ครั้งท่ี 2 - ชุมชนทากลาง ความพึงพอใจ

ของผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 88.00

ครั้งท่ี 3 - วัดควนขัน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 87.67

ครั้งท่ี 4 - ลานวัฒนธรรมนครตรัง ความ

พึงพอใจของผูเขารวมประชุม คิดเปนรอย

ละ 80.00
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

11 โครงการนครตรังเมืองแหงความจงรักภักดี กองวิชาการฯ 1,500,000        976,037.20  ดําเนินกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง 

1. กิจกรรม"นครตรังรวมใจ ถวายอาลัยพอของ

แผนดิน" เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มี

กิจกรรม ไดแก 8 กิจกรรม ไดแก

  (1) การฉายวีดีทัศนเฉลิมพระเกียรติฯ 

  (2) การแสดงศิลปะภาพวาดพระบรม

สาทิสลักษณ

  (3) กิจกรรมการปาฐกถาธรรม 

  (4) กิจกรรมการแปรอักษร

  (5) การแสดงถวายอาลัย

  (6) การแสดงดนตรีบทเพลงเกี่ยวกับพอของ

แผนดินและเพลงพระราชนิพนธ

  (7) การลงนามถวายอาลัย

  (8) กิจกรรมการจัดทําภาพเขียนพระบรม

ฉายาสาทิสลักษณ

2. กิจกรรมทําความดีถวายพอหลวงรัชกาลท่ี 9

 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2560 มี 4 กิจกรรม 

ไดแก การสวดมนตถวายเปนพระราชกุศล 

กิจกรรมการจัดเล้ียงโรงทาน การจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงตาง ๆ 

โดยผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจคิดเปน

รอยละ 93.40
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

12 โครงการนักขาวชุมชน กองวิชาการฯ 200,000          35,000  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาทของ

ภาคประชาชนในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ อปท.และใหความรูใน

หัวขอ วิธีการนําเสนอขาวสารผานสื่อ

สังคมออนไลน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

2560 โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 72

 คน ซึ่งผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจในภาพรวมคิดเปนรอยละ 85.20
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง กองวิชาการฯ 200,000          141,131  ดําเนินการ 2 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 26 

ตุลาคม 2559 จากแบบสอบถามจํานวน

 400 ชุด ผูเขารวมประชุมมีความพึง

พอใจเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 76.00 

โดยผูเขารวมประชุมไดรวมกันนําเสนอ

ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ 

คร้ังที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 / พ.ศ.2560 เมื่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จาก

แบบสอบถามจํานวน 600 ชุด 

ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจเฉลี่ย 

2.44 คิดเปนรอยละ 81.33 โดย

ผูเขารวมประชุมไดรวมกันนําเสนอ

ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

14 โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว กองวิชาการฯ 100,000          48,455  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน

ปราบปรามการจุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 100 

คน ทั้งนี้ ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลง

ลงนามจัดตั้งภาคีเครือขายการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบระหวางเทศบาลนครตรังและ

ตัวแทนภาคประชาชนภายในเขต

เทศบาลนครตรัง การจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค

ประชาชนเขารวมสังเกตการณการ

จัดซื้อจัดจางของเทศบาลนครตรัง และ

การจัดทําประกาศเทศบาลนครตรัง 

เร่ืองมาตรการเสริมสรางระบบคุณธรรม

และความโปรงใส
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

15 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ กองวิชาการฯ 200,000          66,400  จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพรผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตอสื่อมวลชน 

ชุมชนและผูที่เก่ียวของ และรวมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนํามา

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏบัติงานและบริหารงานของ

เทศบาล โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน

 134 คน และผูเขารวมกิจกรรมมีความ

พุงพอใจรวมเทากับ 3.98 หรือคิดเปน

รอยละ 79.6
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

16 โครงการชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย กองวิชาการฯ 100,000          44,806  จัดกิจกรรมอบรมกฏหมายใหแก

ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลนครตรัง 

จํานวน 108 คน ซึ่งผูเขารวมอบรมรอย

ละ 61.3 มีความรูเพิ่มข้ึนจํานวน 3 เร่ือง

 เพื่อใหประชาชนมีความรูและเขาใจ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวันที่ควรรู จัดบรรยายใน

หัวขอ - กฎหมายเก่ียวกับการจราจร - 

กฎหมายเก่ียวกับที่สาธารณประโยชน -

 กฎหมายเก่ียวกับมรดก ทายาท การ

ทํานิติกรรมสัญญาเก่ียวกับที่ดิน เพื่อให

ประชาชนมีความรูและเขาใจกฎหมาย

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางถูกตองตอไป
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

17 โครงการอบรมการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน กองวิชาการฯ 50,000            13,200  จัดกิจกรรมอบรมใหความรูในการ

วิเคราะหปญหาเบื้องตนของเคร่ือง

คอมพิวเตอรและสามารถนําความรูที่ได

จากการอบรมไปแกปญหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยจัดการอบรมจํานวน 2 รุน 

รุนละ 25 คน ซึ่งผูเขารับการอบรมรุนที่

 1 มีความรู ความเขาใจ เพิ่มข้ึน คิดเปน

รอยละ 96 และผูเขารับการอบรมรุนที่ 

2 มีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน คิดเปน

รอยละ 100

18 โครงการพัฒนารายได กองคลัง 100,000          -  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่

จะดําเนินการ ซึ่งไมสอดคลองกับ

รายละเอียดโครงการเดิมที่มีอยู จึงไม

สามารถดําเนินการได
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู
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ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

19 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี กองคลัง 500,000          280,018  ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี โดยจํานวน

แปลงที่ดินที่ตองการสํารวจ เขต4-6 

จํานวน 8,956 แปลง สามารถสํารวจ

ขอมูลภาคสนามได 8,417 แปลง คิด

เปนรอยละ 93.98 โดยไดขอมูล ภาพ

อาคาร / โรงเรือน / ปายเปนปจจุบัน

ครบถวนตามจํานวนแปลงที่ไดสํารวจ 

และไดบันทึกขอมูลตาง ๆ ในทะเบียน

ทรัพยสิน (ผ.ท.4) และลงในระบบแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX) 

เปนปจจุบันตามจํานวนแปลงที่ไดสํารวจ

20 โครงการกอสรางอาคารจอดรถเทศบาลนครตรังถนนรักษ

จันทน

สํานักการศึกษา 2,877,000        -  กําหนดรูปแบบ/ประมาณการราคา 

จากสํานักการชาง
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู
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ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

21 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 1 และงานบริการการแพทย

กองสาธารณสุขฯ 40,000            36,520  จัดกิจกรรมอบรม “พัฒนากาย พัฒนา

จิต พิชิตงาน” ในวันที่ 17 มิ.ย.60 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน

ดานการนําความรูไปใชในระดับมาก

ที่สุด และมีขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มี

ความมั่นใจและสามารถนําความรูไป

ปรับใช รองลงมาคือการนําความรูไป

ประยุกตใชในการทํางาน และสามารถ

ถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานไดและ

ผลสรุปความพึงพอใจตอโครงการอยูใน

ระดับมากที่สุด

22 โครงการซอมรถดูดโคลนหมายเลขทะเบียน 80-8268 ตรัง สํานักกการชาง 650,000          -  อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

23 โครงการปรับปรุงระบบปองกันทางไฟฟาอาคาร

อเนกประสงคเทศบาลนครตรัง

สํานักกการชาง 740,800          -  ทําสัญญาแลว อยูระหวางปรับปรุงระบบ

24 โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะสมเด็จ

พระศรีนครินทร 95

สํานักกการชาง 1,159,000        -  ออกแบบประมาณการ
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การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

25 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาล

นครตรัง

กองสวัสดิการฯ 150,000          269,286.10  จัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

การดําเนินกิจกรรมและการบริหาร

จัดการโรงเรียนผูสูงอายุ ใหความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

มีกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน โดย

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน

การนําไปใชประโยชนจากการอบรมคิด

เปนรอยละ 93.76 และไดรับความรู

จากการทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ตาง ๆ 

คิดเปนรอยละ 85.95

26 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลนครตรัง

กองสวัสดิการฯ 200,000          11,350  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตัวชี้วัด

ครัวเรือน ดําเนินการทั้ง 66 ชุมชน โดย

ดําเนินการ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม

ประชุมชี้แจงอบรมผูนําชุมชน กรรมการ

 ผูจัดเก็บขอมูล ผูบันทึกขอมูล และ

กิจกรรมบันทึกขอมูลโปรแกรมการ

จัดเก็บ
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

27 โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนใน

เขตเทศบาลนครตรัง

กองสวัสดิการฯ 50,000            -  ใหคณะกรรมการบริหารชุมชนทั้ง 62 

ชุมชน รักษาการในตําแหนงจนกวาจะมี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน

ชุดใหมข้ึนแทน

28 โครงการจัดทําวารสารชุมชน กองสวัสดิการฯ 200,000          5,400  อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ

29 โครงการแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง กองสวัสดิการฯ 150,000          90,890  จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเปน

กรอบในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 

จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 1 เขตการเลือกตั้ง

 มีผูเขารวมการอบรม คร้ังละ 120 คน 

เพื่อรวมกันจัดทําแผนแมบทชุมชน 

ชุมชนละ 1 เลม โดยผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจเฉลี่ทั้ง 4 คร้ัง คิดเปน

รอยละ 95.70 และไดรับประโยชนจาก

การจัดโครงการ คิดเปนรอยละ 95.62
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

30 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีชุมชนเทศบาล

นครตรัง

กองสวัสดิการฯ 300,000          249,731.50  1.จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนากลุม องคกร

 ศักยภาพการเปนผูนํา โดยผูเขารับการ

อบรมมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 20 (รอย

ละ 90.6) สามารถนําความรูไปใชและ

ถายทอดไดคิดเปน รอยละ 92

2.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ซึ่ง

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ คิด

เปนรอยละ 95.9

31 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรชุมชน 

คณะกรรมการชุมชนและกลุมตางๆ

กองสวัสดิการฯ 300,000          192,481.50  1.จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนากลุม องคกร

 ศักยภาพการเปนผูนํา โดยผูเขารับการ

อบรมสามารถนําความรูไปใชและ

ถายทอดไดคิดเปน รอยละ 81.47

2.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ซึ่ง

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ คิด

เปนรอยละ 94.44

32 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ

เพื่อความเขมแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการฯ 1,740,000        360,000  ดําเนินการโครงการกับชุมชน 12 ชุมชน

 จํานวน  10 โครงการ โดยมีชุมชน

สงคืนเงินจํานวน 2 ชุมชน
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

33 โครงการเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีเพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมและเพื่อความเขมแข็งของกลุมสตรี

กองสวัสดิการฯ 1,980,000        360,000  ดําเนินการโครงการกับชุมชน 12 ชุมชน

 จํานวน  11 โครงการ โดยมีชุมชน

สงคืนเงินจํานวน 1 ชุมชน

34 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชนสวนจันทน-วัดนิโครธ กองสวัสดิการฯ 383,000          -  เนื่องจากการสํารวจพื้นที่ดําเนินการ

เพื่อการปรับปรุงพบวา รายละเอียด

งบประมาณที่ตั้งไวไมครบถวน หาก

ดําเนินการปรับปรุงไปตามงบประมาณ 

จะเกิดความไมคุมคาและเกิดความ

เสียหายนสวนที่ยังไมปรับปรุงอีก 

สมควรมีการทบทวนรายละเอียดการ

ปรับปรุงทั้งหมดเพื่อดําเนการในคราว

เดียวกัน

35 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง กองสวัสดิการฯ 62,000            -  ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

กระทรวงมหาดไทยยังไมมีระเบียบการ

เบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน

36 โครงการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน ทุกหนวยงาน 21,223,700      5,507,720  จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 22  รายการ

รวมยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 36 โครงการ 36,905,500     9,949,497        28 2 6

รวมทั้งสิ้น 151 โครงการ 311,475,122   171,046,218    120 14 17
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ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

 /ยกเลิก

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

สรุปการดําเนินการ/

การประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงาน

จํานวนโครงการทั้งสิ้น 151 โครงการ

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ

ดําเนินการแลวเสร็จ 120 79.47

อยูระหวางดําเนินการ 14 9.27

ยังไมดําเนินการ 17 11.26

รวม 151 100.00

งบประมาณ 

(บาท)

คิดเปนรอยละ

ผลการเบิกจายงบประมาณ     171,046,218             54.91

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

บทท่ี 5 
การประเมินผลการดําเนนิงาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร โดยแบงขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนผูรับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังน้ี 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ในป พ.ศ.2559 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,555คนและตองการใชระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 จึงใชความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ดังน้ันจึงคํานวณขนาดกลุม
ประชากรไดดังน้ี 
    n     =       59,555 
              1+59,555 (0.05)2 
    n     =     397.33 
 ดังน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2560 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนาโดยครอบคลุมการดําเนินการทั้ง 6 ยุทธศาสตร 
 

 3. ขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลา ไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  
ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน และครั้งที่ 2 ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
 
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะตองนําเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามประเมินผลไปใช โดยเมื่อดําเนินการโครงการแลวเสร็จใหแตละสํานัก/กอง รวบรวมแบบสอบถามพรอม
ทั้งสรุปผลโครงการสงกองวิชาการฯ เพื่อนํามาสรุปความพึงพอใจและสรุปผลโครงการในภาพรวม นอกจากน้ี 
ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังใน
ภาพรวมประจําป พ.ศ.2560 ซึ่งจะใชในการติดตามประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกอง
วิชาการและแผนงานจะเปนผูดําเนินการ โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม - กันยายน 
2560เพื่อสรุปผลการดําเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 การวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ
ที่ใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 
 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน 
ดังน้ี 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอยที่สุด 
 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป พ.ศ.2560 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ    ชาย    หญิง 
1.2  อายุ    ตํ่ากวา  20  ป 20 - 30 ป   31 - 40  ป 
   41 - 50  ป 51 - 60  ป    มากกวา  60  ป 
1.3  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตร ี    สูงกวาปริญญาตร ี    อื่นๆ 
1.4  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกจิ    คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
    รับจาง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อื่นๆ  (ระบุ)....................................................... 
 

1.5.  ตําแหนงทางสังคม จากชุมชน........................................... 
    ผูนําชุมชน    ผูนําสตรี    ผูนําผูสงูอาย ุ
    ผูนํากลุมเยาวชน   กรรมการสถานศึกษา   อสม. 
    อปพร.    อ่ืน ๆ............................. 
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สวนท่ี  2  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังมากนอยเพียงใด 
2.1 ดานการบริหารจัดการ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรม      

2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรมตอสาธารณะ      

5. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด      

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

     

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน      

9. ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม      
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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  
การจัดเก็บภาษีที่เปนธรรม การใหบริการแจงรับเช็ค การใหบริการซื้อแบบแปลนของ
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  
ทอระบายนํ้า ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟาสองสวาง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน 
การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

     

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

     

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

     

7 การบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอ การจัดระเบียบการขายสินคา ฯลฯ 
 

     

8 การใหบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)      
9 ดานการใหบริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 

9.1 ดานระบบการบริการ เชน ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา เปนธรรม ฯลฯ 

     

9.2 ดานบุคลากร เชน ความสุภาพ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่      
9.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุม
กลุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น 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 เชนโครงการหองสมุดเพื่อการเรียนรู โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 
โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประกวด
โรงเรียนแหงความสุข โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี และโครงการตาง ๆ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ฯลฯ 
 

     

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุขมีโครงการสําคัญ เชน 
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) โครงการสงเสริมการ
สรางสุขภาพในชุมชน โครงการรักษไต โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรค โครงการโรงพยาบาลหม่ืนเตียง โครงการความรวมมือทางดานการสุขาภิบาล โครงการ
มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก โครงการสงเคราะหผูทุกขยาก ดอยโอกาส โครงการเก่ียวกับการแขงขัน
กีฬาประเภทตาง ๆ และโครงการดานนันทนาการสําหรับทุกวัย โครงการใหความรูและชวยเหลือ
ประชาชนทางดานกฎหมาย โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 
 

     

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

     

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษ 
เชิดชูอัตลักษณของทองถ่ินมีโครงการสําคัญ เชนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน  โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โครงการศิลปสรางสุข โครงการจัดงาน
ประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
 

     

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล 
อยางยั่งยืนมีโครงการสําคัญ เชนโครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการ
เสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมือง
รอนดวยมือเรา โครงการรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 
 

     

6 ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เชนโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการจัดทํารายงานประจําป 
การจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ โครงการ
พัฒนารายได โครงการนักขาวชุมชน โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว โครงการจัดระบบสราง
ระเบียบนครตรัง ฯลฯ 

     

ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ          
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สรุปการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ในภาพรวมประจําป พ.ศ.2560 

 
 ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ในภาพรวม โดยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณ Taro Yamane โดยมีสูตร 
การคํานวณ ดังน้ี 
    n     =         N 
        1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 ในป พ.ศ.2559 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,555คนและตองการใชระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 จึงใชความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ดังน้ันจึงคํานวณขนาดกลุม
ประชากรไดดังน้ี 
    n     =       59,555 
              1+59,555 (0.05)2 
    n     =     397.33 
 ดังน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผูบริหารและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
 1. ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
ที่ใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 
 2. ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
  1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช คือ ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean: 푥̅) สําหรับการแปลคาได
กําหนดคาอันตรภาคช้ัน นํ้าหนักคะแนนในการแบงชวงช้ัน 5 ระดับ ดังน้ีคือ 
  คาเฉลี่ยต้ังแต 4.01 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยต้ังแต 3.01 – 4.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมาก 
  คาเฉลี่ยต้ังแต 2.01 – 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ยต้ังแต 1.01 – 2.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอย 
  คาเฉลี่ยต้ังแต 0.01 – 1.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอยที่สุด 
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 จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด สรุปผลการประเมินแบงออกเปน 2 สวน รายละเอียดดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.1 เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
139 
261 

 
34.75 
65.25 

รวม 400 100 
1.2 อาย ุ  

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

 
5 
13 
28 
75 
100 
179 

 
1.25 
3.25 
7.00 
18.75 
25.00 
44.75 

รวม 400 100 
1.3 การศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อื่นๆ 

 
78 
75 
53 
136 
56 
2 

 
19.50 
18.75 
13.25 
34.00 
14.00 
0.50 

รวม 400 100 
1.4 อาชีพหลัก  

รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อื่น ๆ 

 
119 
51 
106 
51 
2 
27 
44 

 
29.75 
12.75 
26.50 
12.75 
0.50 
6.75 
11.00 

รวม 400 100 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.5 ตําแหนงทางสังคม  

ผูนําชุมชน 
ผูนําสตร ี
ผูนําผูสูงอายุ 
ผูนํากลุมเยาวชน 
กรรมการสถานศึกษา 
อสม. 
อปพร. 
อื่นๆ 

 
89 
65 
55 
9 
16 
36 
23 
107 

 
22.25 
16.25 
13.75 
2.25 
4.00 
9.00 
5.75 
26.75 

รวม 400 100 
 
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 2.1 ดานการบริหารจัดการ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4.12 มากที่สุด 

2 การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม 3.90 มาก 

3 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 3.98 มาก 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 3.80 มาก 

5 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.87 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 3.89 มาก 

7 ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

3.87 มาก 

8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 3.75 มาก 

9 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 3.85 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.89 มาก 
 

 สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังดานการบริหารจัดการ
รวมทั้ง 9 ประเด็น เทากับ 3.89ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ77.80 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 2.2 การบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เชน งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร การบริการเต็นท การเขียนคํารองตาง ๆ การบริการดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ฯลฯ 
 

4.19 มากที่สุด 

2 การบริการของกองคลัง เชน การประชาสัมพันธและการใหบริการ
ชําระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เปนธรรม การใหบริการแจงรับเช็ค การ
ใหบริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การใหบริการจดทะเบียนเทศ
พาณิชย ฯลฯ 
 

3.99 มาก 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เชน เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

4.01 มากที่สุด 

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

3.85 มาก 

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

4.05 มากที่สุด 

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

4.12 มากที่สุด 

7 การบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ การจัดระเบียบ
การขายสินคา ฯลฯ 
 

3.79 มาก 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

8 การใหบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 3.86 มาก 

9 ดานการใหบริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ดานระบบการบริการ เชน ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา เปนธรรม 
ฯลฯ 

 
3.90 

 
มาก 

9.2 ดานบุคลากร เชน ความสุภาพ ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

3.94 มาก 

9.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดประชุมเวที
ประชาคม การจัดประชุมกลุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น การเปด
ชองทางรับฟงความคิดเห็น ฯลฯ 

3.89 มาก 

9.4 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร เชน ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล 
ขาวสาร การเปดเผยขอมูลขาวสาร ฯลฯ 

3.90 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.96 มาก 

 
 สรุปความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลในภาพรวมมีคาเทากับ 3.96 ซึ่งอยูในระดับ
ความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 79.20 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 2.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
มีโครงการสําคัญ เชนโครงการหองสมุดเพื่อการเรียนรู โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประกวดโรงเรียนแหงความสุข 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี และโครงการตาง ๆ เก่ียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ฯลฯ 
 

 
 
 

4.01 

 
 
 

มากที่สุด 

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

 
 
 
 

4.06 

 
 
 
 

มากที่สุด 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เชนโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการกอสรางถนนและทอ
ระบายนํ้า โครงการปรับปรุงอุปกรณ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟ
จราจร กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โครงการประกวดบานเรือนนาอยูชุมชนสะอาด ฯลฯ 
 

 
 

3.89 

 
 

มาก 

4 ยุทธศาสตรกา รพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ควบคู กา รส ง เสริ ม 
การทองเท่ียวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ินมีโครงการสําคัญ 
เชนโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน  โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โครงการศิลปสรางสุข โครงการจัดงาน
ประเพณีตาง ๆ ฯลฯ 
 

 
 

3.96 

 
 

มาก 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สูความสมดุลอยางยั่งยืนมีโครงการสําคัญ เชนโครงการพัฒนาลําคลอง
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษ
ส่ิงแวดลอม โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมืองรอน 
ดวยมือเรา โครงการรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 
 

 
 

3.80 

 
 

มาก 

6 ยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เชนโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการ
จัดทํารายงานประจําป การจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
นครตรัง โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ โครงการพัฒนารายได โครงการนักขาว
ชุมชน โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว โครงการจัดระบบสรางระเบียบ
นครตรัง ฯลฯ 

 
 
 

3.93 

 
 
 

มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.94 มาก 

 
 สรุปคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร 
เทากับ 3.94 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 78.80 
 
 สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: 풙) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ดานการบริหารจัดการ 3.89 มาก 

2 การบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะของเทศบาล 

3.96 มาก 

3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 3.94 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.93 มาก 
 

 ทั้งน้ี สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
จัดการ การบริการไปสูประชาชนและความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลและความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรเทากับ 3.93 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 78.60 
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ปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.ขอใหทําโครงการใหดีและโปรงใสใหคุมคากับเงินงบประมาณ 
2. ควรกวดขันพนักงานกวาดขยะใหใชถุงดําใสขยะที่กวาดไมใชทิ้งลงคูระบายนํ้าและทําความสะอาดบริเวณถัง
ขยะใหสะอาดเสมอ พนักงานกวาดขยะบางคนไมไดกวาดขยะทุกวันนานๆ มากวาดครั้ง เดือนละครั้งสองครั้ง
เทาน้ัน ชุมชนรอบนอกเขียนคํารองทุกครั้งแตไมคืบหนาเลย 
3. ควรเพิ่มโครงการศักยภาพผูพิการ ดวยเพราะในยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหง
ความสุข 
4. อยากจะใหมี ที่ทําการชุมชนของแตละชุมชนที่ยังไมม ี
5. ในแตละโครงการ ตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรม อาจแบงเปนรูปหรือเปนโปรเจคใหญใชเวลานานในการดําเนินการ 
เทศบาลควรจัดประชุมประชาคมอีกครั้ง เพื่อรายงานตัวช้ีวัดเปนรายไตรมาส/ราย6เดือน/รายป อยาโกงอยา
คอรัปช่ัน ทั้งเวลาและเงินทอง 
6. เทศบาลจัดใหประชาชน มีสวนรวมไดดีมาก เชนวันน้ี มีผูมารวมงานหลายอาชีพ ขอใหดําเนินการตอไป และ
พัฒนาเทศบาลใหเปนรูปธรรมตอไป 
7. มีโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลเปนกิจกรรมที่ยอยมากเกินไปควรจัดกจิกรรมหลกัที่โดดเดนเปนรูปธรรมที่
เดนชัดมากกวาน้ี 
8. การสงเสริมการรวมมือของบุคลากรในฝายงานตาง ๆ 
9. การสงเสริมการกําจัดขยะตามบานเรอืนที่คอนขางมเียอะใหเปนรูปธรรม 
10. เต็นทมีไมเพียงพอ ควรปรับปรงุถนน / คูระบายนํ้า การเก็บขยะควรเก็บใหเปนเวลา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังไดประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่จะลงไปรวมติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของเทศบาลนครตรังประจําป พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 โดยไดคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญและมีการดําเนินการเพื่อ
สนองตอบในแตละยุทธศาสตร ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตรและทุกหนวยงาน จํานวน 11 โครงการ ดังน้ี 
 
ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

1 ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความเปนเลิศพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน 

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรงั 

1,000,000 สํานักการศึกษา 

2 
ยุทธศาสตรที่ 2 การ

พัฒนาดานสงัคม 
คุณภาพชีวิต สูเมืองแหง

ความสุข 

โครงการจัดระเบียบรถโดยสาร
สาธารณะภายในเขตเทศบาล 

100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการติดต้ังโทรทัศนวงจรปด 
 

13,000,000 สํานักการชาง 

4 โครงการบานตัวอยางวิถีพอเพียง 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและการพัฒนา
เมืองอยางมีคุณภาพ 

โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางบรเิวณ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครนิทร 
95 

7,480,000 สํานักการชาง 

6 ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยวและอนุรักษ 
เชิดชูอัตลักษณของ
ทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
ใหแกประชาชน 

300,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการสงเสรมิพัฒนาการทองเที่ยว 200,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8 ยุทธศาสตรที่ 5 การ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความ
สมดุลอยางย่ังยืน 

โครงการสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวย
มือเรา 

100,000 กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

9 โครงการจัดการขยะมลูฝอยและฝง
กลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล 

19,200,000 สํานักการชาง 

10 ยุทธศาสตรที่ 6การ
สรางความเปนเลิศ

ทางการบรหิารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการนครตรังประสานใจรวมคิด
รวมคุย 

150,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 

11 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี 
 

500,000 กองคลงั 
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โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังคัดเลือกเพ่ือลงไปติดตามและประเมินผล 

  

ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

สํานักการศึกษา 
- โรงเรยีนเทศบาล 1  
(สังขวิทย) 
- โรงเรยีนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 
- โรงเรยีนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู

เก่ียวกับขอบเขตของหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู

เ ก่ี ย ว กับกฎ ร ะ เ บี ย บขอ ง

โรงเรียน 

3. เพื่ อให นักเรี ยนมีความ

พ ร อ ม ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ต อ ใ น

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

- จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ฐ ม นิ เ ท ศ

นักเ รียน (แนะนําบุคลากร 

อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ชี้ แ จ ง

รายละเ อียดหลักสูตร งาน

ทะเบียน กฎ  ระ เบียบของ

โรงเรียน) 

- จัดกิจกรรมการเรียนปรับ

พื้นฐานตามกลุ มสาระการ

เรียนรูฯ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหลง

เรียนรู 

- จัดกิจกรรมคายวิชาการ 

- จัด กิจกรรมจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการนอกสถานที ่

- จั ด กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ 

“หลักสูตรการวายนํ้าเพื่อเอา

ชีวิตรอด” 

- จัด กิจกรรมอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการดานการโรงแรมและ

การทองเที่ยวและคอมพิวเตอร 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ป ก า ร ศึ กษา  2 560  เ ข า ร ว ม

กิจกรรมตลอดโครงการไมนอย

กวา รอยละ 80 

- นั ก เ รี ยนระดั บ มั ธยมศึกษา  

ปการศึกษา 2560 เขาใจหลักสูตร 

กฎ ระเบียบของโรงเรียนไมนอย

กวา รอยละ 80 

- นั ก เ รี ยนระดั บ มั ธยมศึกษา  

ปการศึกษา 2560 มีความพึ ง

พอใจในการเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 80 

โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) จัดกิจกรรม 

ดังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียนรู 

-จัดศึกษาดูงาน แหลงเรียนรู จ.เพชรบุรี จ.

ประจวบคีรีขันธ 

 

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียนรู

และฝกอบรม 

-จัดศึกษาดูงานแหลงเรียนรู จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับปรับพื้นฐานการ

เรียนรูและฝกอบรม 

-จัดศึกษาดูงานแหลงเรียนรู จ.สงขลา 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

-จัดกิจกรรมคายวิชาการ 5 กลุมสาระ 

(คณิตศาสตร/ภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ/

วิทยาศาสตร/สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

      โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 

จัดกิจกรรม ดังน้ี 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียนรู 

-ปรับพื้นฐานทักษะการวายนํ้า 

-จัดฝกอบรมเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

-จัดศึกษาดูงานแหลงเรียนรู จ.เพชรบุรี 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับปรับพื้นฐานการ

เรียนรู 

-จัดศึกษาดูงานแหลงเรียนรู จ.ตรัง จ.พังงา จ.

กระบี่ จ.ภูเก็ต 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

-ฝกอบรมภาษาอังกฤษ การทองเที่ยว การ

โรงแรม 

-จัดศึกษาดูงาน แหลงเรียนรู จ.ชลบุรี 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

2 โครงการจัดระเบียบรถ
โดยสารสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนคร
ตรัง 

สํานักปลัดเทศบาล 1 .  เพื่ อ สร า งค วาม เ ข า ใ จ

ร วม กัน ใน เ รื่ อ ง กา ร ใ ช ร ถ

โดยสารสาธารณะระหวาง

เ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง แ ล ะ

ผูประกอบการรถโดยสาร 

2 .  เ พื่ อ ใ ห ค ว า ม รู แ ก

ผูป ระกอบการรถโดยสาร

เก่ียวกับ พรบ.รักษาความ

สะอาดฯ พ.ศ. 2535 (ในเรื่อง

การใชพื้นที่สาธารณะของทาง

เทศบาล) 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

มอเตอรไซครับจาง คนขับรถตู 

ร ถ โ ด ย ส า ร อ่ื น  ๆ  แ ล ะ

ผูเก่ียวของ ประมาณ 100 คน 

 

รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม

มีความรูความเขาใจในกิจกรรม

การอบรม 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูขับขี่รถ

โดยสารสาธารณะใหเกิดความปลอดภัยแกผู

ขับขี่และผูโดยสารและเปนการจัดระเบียบดวย

การจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงมี

ผูเขารวมโครงการจํานวน 100 คน และจาก

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการอยูในระดับดี 

3 โครงการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) 
 

สํานักการชาง 1. เพื่อเปนการปองปราม

ป ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ

อาชญากรรมในเขตเทศบาล

นครตรัง 

2. เพื่อใหสามารถติดตามตัว

ผู ก ร ะ ทํ า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ม า

ลงโทษใหได 

3 .  เพื่อสร า งความเชื่ อ ม่ัน 

ความปลอดภัยในชี วิตและ

ทรัพยสินใหกับประชาชน 

ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด 

ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

ตามจุดตาง ๆ คือ ส่ีแยกถนน

กันตัง สามแยกหมี สามแยกโก

ชอย ส่ีแยกสาริกา ส่ีแยกตน

สมอ สามแยกโคกยูง โรงเก็บ

เครื่องจักรกลคลองนํ้าเจ็ด สระ

นํ้ า เ พิ่ ม สุ ข  ชุ ม ช นคว นขั น 

สวนสังขวิทย ฯลฯ โดยติดตั้ง

กลองขนาดความละเอียดของ

ภาพไมนอยกวา 3 ลานพิกเซล 

จํานวนไมนอยกวา 39 ตัว 

เชิงปริมาณ 

จํานวนสถานที่ติดตั้งกลอง CCTV 

เพื่อใชปองกันปญหายาเสพติด

และภัยตาง ๆ เพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

10 จุด 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของประชาชนมีความพึง

พอใจตอการแกไขปญหายาเสพ

ติ ด ป ญ ห า อ า ชญ า ก ร ร ม ข อ ง

เทศบาลนครตรัง ไมนอยกวารอย

ละ 70 

อยูระหวางกําหนดรูปแบบและจัดทําขอบเขต

การวาจางงาน (TOR) 
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4 โครงการบาน
ตัวอยางวิถี
พอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1 .  เ พื่ อ ใ ห ป ระ ช าชน

ได รั บความรู เ ก่ี ย ว กับ

ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพีย งและสามารถ

น อ ม นํ า แ น ว ป รั ช ญ า

เศรษฐ กิจพอเพีย งมา

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อใหชุมชนมีบาน

ตัวอยางวิถีพอเพียงตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพีย งและสามารถ

เ ป น ส่ื อ ก ล า ง ใ น ก า ร

ถายทอดความรูและเพื่อ

เปนตัวอยางแนวทางการ

ปฏิบัติของคนในชุมชน

ตอไปในอนาคต 

3 .  เ พื่ อ เ ป น ก า ร

เสริมสรางความเขมแข็ง

ภายในชุมชน 

1.กิจกรรมจัดฝกอบรม

แนวทางการประกวด

บานตัวอยางวิถีพอเพียง

ใหกับผูนําชุมชน 

2. กิจกรรมการคัดเลือก

และ จัดมอบป ายบ าน

ตั ว อ ย า ง วิ ถี พ อ เ พี ย ง

ใหกับชุมชน 

1.กิจกรรมจัดฝกอบรม

แนวทางการประกวดบาน

ตัวอยางวิถีพอเพียงใหกับ

ผูนําชุมชน 

เชิงปริมาณ – ผู เขารวม

โครงการจากชุมชนในเขต

เ ทศบาลนครต รั ง แ ละ

ผูเก่ียวของจํานวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ – ความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง ผู เ ข า ร ว ม

โดยรวม คิดเปนรอยละ 

80 

เชิงประโยชน – 

ดําเนินการแลวเสร็จตาม

กําหนดและผูเขารวมจาก

โครงการทุกชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรังไดรับ

ประโยชนจากโครงการ 

คิดเปนรอยละ 80 

2. กิจกรรมการคัดเลือก

แล ะ จั ดม อ บ ป า ย บ า น

ตัวอยางวิถีพอเพียงใหกับ

ชุมชน 

เชิงปริมาณ – ชุมชนมีบาน

ดําเนินการ 2 กิจกรรม ไดแก 

1.การจัดกิจกรรมจัดฝกอบรมแนวทางการประกวดบานตัวอยางวิถีพอเพียง
ใหกับผูนําชุมชนโดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 90 คนและผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการในภาพรวม คิดเปนรอยละ 
89.99 ทั้งน้ีการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดยผูเขารวม
โครงการไดรับประโยชนจากการจัดโครงการและสามารถนําบานตัวอยาง
วิถีพอเพียงไปเปนส่ือกลางในการเรียนรูซ่ึงจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 89.99 
2. กิจกรรมการคัดเลือกและมอบปายบานตัวอยางวิถีพอเพียง จํานวน
ผูเขารวมโครงการจํานวน 85 คนและผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการในภาพรวมคิดเปนรอยละ 89.41 ทั้งน้ีการดําเนินการ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดโดยผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจาก
การจัดโครงการและสามารถนําบานตัวอยางวิถีพอเพียงไปเปนส่ือกลางใน
การเรียนรูซ่ึงจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน คิดเปนรอยละ 89.41 
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ตัวอยางวิถีพอเพียง รอย

ละ 70 จากจํานวนชุมชน

ทั้งหมด 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

     เชิงคุณภาพ – ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูใน

การ นํา เสนอบ านตั วอย า ง วิ ถี

พอเพียงของแตละชุมชนโดยรวม 

คิดเปนรอยละ 80 

เชิงประโยชน – ดําเนินการแลว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน

จากการจัดโครงการและสามารถ

นําบานตัวอยางวิถีพอเพียงไปเปน

ส่ือกลางในการเรียนรู ซ่ึงจะทําให

ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ

พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน คิดเปน

รอยละ 80 

 

5 โครงการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จ
พระศรีนครินทร 95 

สํานักการชาง 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ในสวนสาธารณะยามค่ําคืน 

2. เพื่อเพิ่มแสงสวางภายใน

สวนสาธารณะ 

- ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางบน

เส าค วาม สู ง  3  - 7  เ มต ร 

จํานวนไมนอยกวา 200 ชุด 

- ซ อ ม แ ซ ม ไ ฟ เ ส า สู ง เ ดิ ม 

จํานวน 10 ชุด 

เชิงปริมาณ 

จํานวนไฟฟาแสงสว างภายใน

สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

200 จุด 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของประชาชนมีความพึง

พอใจในการ เข ามาใชบริ กา ร

สวนสาธารณะของเทศบาลนคร

ตรัง ไมนอยกวารอยละ 70 

อยูระหวางดําเนินการทางพัสดุ 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

6 โครงการพัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 1.  เพื่อ ให ผู เข าอบรมได มี

ความรูและเพิ่มทักษะในการ

จั ก ส า นก ร ะ เ ป า จ าก เ ส น

พลาสติก 

2 .  เ พื่ อสร า งอาชีพ  สร า ง

ร า ย ไ ด ใ ห กั บ ต น เ อ งแ ล ะ

ครอบครัว 

3. เพื่อใหผูสนใจใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

กิ จกร รม ฝ กอบ ร ม จักส า น

กร ะ เ ป าจ ากเ ส นพลาสติ ก 

กลุมเปาหมายจํานวน 40 – 50 

คน เปนคนจากชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง 

รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม

มีความพึงพอใจในเรื่องการจัด

กิจกรรม เชน วิทยากร สถานที่

อบรม ระยะเวลา ความรูความ

เขาใจ 

 

จัดกิจกรรมอบรม 3 ครั้ง ไดแก 

1.กิจกรรมฝกอบรมจักสานกระเปาจากเสน

พลาสติก โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม 50 คน 

โดยผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการ

เขารวมโครงการรอยละ 98 และผูเขารวม

โครงการไดรับประโยชนจากโครงการ คิดเปน

รอยละ 100 

2.กิจกรรมการฝกอบรมหลักสูตรนวดเทาเพื่อ

สุขภาพ โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม 50 คน 

โดยผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ได

ไปประยุกตใช คิดเปนรอยละ 90 

3.กิจกรรมสงเสริมและถายทอดความรูใหแก

ประชาชนในการจัดทําดอกไมจันทนเพื่อใชใน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ซ่ึงผูเขารวมโครงการมีความ

พึงพอใจรอยละ 98 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

7 โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว 

สํานักปลัดเทศบาล 1. เพื่อใหตัวแทนชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง  มีความรู 

ความสามารถและทักษะใน

การนําเสนอแหลงทองเที่ยว 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิ ลป วัฒนธร รม พิ ธีก รร ม 

ขนบธรรม เ นีย มปร ะ เพ ณี 

ความเปนอยู เทศกาลตาง ๆ 

และภูมิปญญาทองถิ่นไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. เพื่อกอใหเกิดกระบวนการ

เสริมสรางประสบการณดาน

การเปนผู นําการทองเที่ยว

ใหแกผูแทนชุมชน 

1. อบรมเชิงวิชาการ 

2. ทัศนศึกษาในเขตเทศบาล

นครตรัง 

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ (โดยวัดจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจ) 

จัดกิจกรรมอบรมผูนําเที่ยวเทศบาลนครตรัง 

ดําเนินการเม่ือวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2560 

ณ อาคารอเนกประสงคเทศบาลนครตรังและ

จัดทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาล

นครตรัง เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรู

ความสามารถและทักษะในการนําเสนอแหลง

ทองเที่ยวและภูมิปญญาทองถิ่น เกิด

กระบวนการสรางเสริมประสบการณการเปน

ผูนําการทองเที่ยว สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

แกผูนําเที่ยว โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 

110 คน ซ่ึงผูเขารับการอบรมมีความรูความ

เขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ 2 (กอนการอบรม รอย

ละ 69.08 หลังการอบรม รอยละ 71.80) และ

สามารถนําความรูไปใชไดคิดคาเฉล่ียใน

ภาพรวมไดรอยละ 74.34 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

   3. เพื่อสงเสริมภาษาอังกฤษ

เพื่อการทองเที่ยวแกตัวแทน

ชุมชน 

4. เพื่อกอใหเกิดการสรางงาน

ใหแกตัวแทนชุมชน 

   

8 โครงการสรางจิตสํานึก
ดานส่ิงแวดลอมรวมกัน
ลดเมืองรอนดวยมือเรา 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

1. เพื่อใหประชาชน เยาวชน 

และทุกภาคสวนเกิดจิตสํานึก

และตระหนัก สรางการมีสวน

รวมในการจัดการและแกไข

ปญหา ส่ิงแวดล อมรวม กัน  

เกิดการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

2. เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการ

ใชพลังงาน ลดการปลอยกาซ

ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

หรื อ กิจกรรมอ่ืนที่ มีผลต อ

ภาวะโลกรอน 

3. เพื่อใหเทศบาลนครตรัง

เปนเ มืองที่สะอาด มีระบบ

นิเวศที่สมดุล มีทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

มี 4 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ลดขยะ ลดโลก

รอน 

กิจกรรมที่ 2 รณรงคลดโฟม  

ลดกาซคารบอนด ลดโลกรอน 

กิจกรรมที่ 3 รณรงคและ 

จัดนิทรรศการ 

กิจกรรมที่ 4 การทําปุยนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

1. รณรงค พัฒนา จัดนิทรรศการ

เพื่ออนุรักษ ส่ิ งแวดลอมในเขต

เทศบาล อยางนอย 1 ครั้ง 

2. รอยละ 90 ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก

ที่สุด 

3. รอยละ 80 ผูเขาอบรมมีความรู

เพิ่มขึ้น (ประเมินจากแบบทดสอบ

กอนและหลังอบรม) 

จัดกิจกรรม ลดขยะ ลดโลกรอน 

การอบรมหลักสูตร “การคัดแยกขยะตามหลัก 

3Rs”วันที่ 21 ก.ค. 60 ผูเขารวมกิจกรรม 90 

คน โดย รอยละ 75.5 ผูเขารับการอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้นในการคัดแยกขยะ และมีความ

พึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 82.50 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

-112- 
 

  

ลําดับ โครงการ หนวยงาน วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดําเนินงาน 

   ส่ิงแวดลอมสมบูรณสวยงาม 

เปนเมืองแหงความสุขอยาง

ยั่งยืน 

 

   

9 โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล 
 

สํานักการชาง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

กําจัดขยะมูลฝอย 

2. เพื่อยืดอายุการใชงานบอ

ฝงกลบขยะ 

3. เพื่อปองกันผลกระทบดาน

มลภ าว ะที่ จ ะ มี ต อชุ มช น

ใกลเคียงทั้งทางนํ้าและทาง

อากาศ 

- จ า ง เ ห ม า แ ร ง ง า น

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ เ ช า

เครื่องจักรกลตาง ๆ ซ่ึงเปน

งาน จํ า เ ป นห รื อ เ ร ง ด วนที่

เทศบาลไมสามารถดําเนินการ

เ อ ง ไ ด  เ ช น  ค า จ า ง เ ห ม า

เครื่องจักรกลปฏิบัติงาน ดัน 

เกล่ีย บดอัดและฝงกลบขยะ 

หรือคาจางเหมาฝงกลบขยะ 

ฯลฯ 

รอยละของปริมาณขยะที่ เขา สู

ระบบไดรับการจัดการและฝงกลบ

แบบถูกหลักสุขาภิบาล ไมนอย

กวารอยละ 90 

ดําเนินการจางเหมาจัดการขยะโดยการฝง

กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล สัญญาจางเลขที่ 

47/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เริ่ม

ทํางานจางวันที่ 27 กันยายน 2560 กําหนดให

งานแลวเสร็จวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คาจาง

ตามสัญญา 9,750,000 บาท ผูรับจางคือ 

กิจการรวมคา เอสซีที เบสท ฟาเบอร 

10 โครงการนครตรัง
ประสานใจรวมคิดรวม
คุย 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

1. เ พื่ อ เ ป ด โ อกาส ใ ห

ประชาชน องคกรภาครัฐ /

เอกชน และทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวมในการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลตาม

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการประสานใจรวมคิด

รวมคุย จัดกิจกรรมประชุมเวที

สาธารณะ “ขยะ วาระชาติ 

วาระโลก” เพื่อเปดโอกาสให

ประ ชาชน  องค กร ภาครั ฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เขามามีสวนรวมในการให  

ร อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู เขารวมประชุมเวทีสาธารณะ 

(รอยละ 80) 

จัดกิจกรรมเสวนา "ขยะวาระชาติ วาระโลก" 

ครั้งที่ 1 - ชุมชนหนองยวน 4 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 87.33 

ครั้งที่ 2 - ชุมชนทากลาง ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 88.00 

ครั้งที่ 3 - วัดควนขัน ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 87.67 

ครั้งที่ 4 - ลานวัฒนธรรมนครตรัง ความพึง

พอใจของผูเขารวมประชุม คิดเปนรอยละ 

80.00 
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   2 .  เพื่ อ นําประ เด็นปญหา 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็น

ตาง ไปกําหนดแนวทางการ

พัฒนาเทศบาลนครตรังและ

บรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของ

เทศบาลนครตรังเพื่อเปนการ

ตอยอดกิจกรรม 

3. เพื่อใชเปนแนวทางในการ

จัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปของเทศบาลนครตรัง 

4. เพื่อรวบรวมปญหาความ

ตองการของประชาชนในเขต

เทศบาลนครตรังและนําไปสู

การแกไขอยางเปนรูปธรรม

ชั ด เ จ น แ ล ะ บ ร ร ลุ ต า ม

ยุทธศาสตรที่วางไว 

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการ

จัดการขยะรวมกัน โดยกําหนด 

จัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง 
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11 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี 

กองคลัง 1. เพื่อใหเทศบาลนครตรังมี

ฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสินที่

ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 

สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

2 .  เพื่ อ ให ข อ มูล ในร ะบบ

คอมพิวเตอร (LTAX3000)มี

ขอมูลพรอมภาพถายครบถวน

เปนปจจุบัน 

1. ประชุมวางแผน / กําหนด

พื้ นที่ อ อก สํา รวจ /  ข อ มู ล

เบื้องตน / เสนอโครงการ / 

ประกาศรับสมัครเจาหนาที่

ผูสํารวจตามโครงการฯ 

2. ดําเนินการตามโครงการ 

2.1 สํารวจขอมูล เก็บขอมูล 

ถายภาพ โรงเรือน ที่ดิน ปาย

บันทึกลงแบบ ผท.1, 2, 3 และ

สรุปลง ผท.4 

2.2 บันทึกขอมูลที่ ไดทั้งหมด

ลงในระบบแผนที่ภ าษีและ

ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย สิ น 

(LTAX3000) 

1. ไดขอมูลอาคาร / โรงเรือน / 

ปายครบถวนเปนปจจุบัน 

2. ไดภาพอาคาร / โรงเรือน / 

ปาย เปนปจจุบัน 

3. บันทึกขอมูลอาคาร / โรงเรือน 

/ ปาย ในทะเบียนทรัพยสิน ผท.4 

เปนปจจุบัน 

4. บันทึกขอมูลอาคาร / โรงเรือน 

/ ปาย ลงในระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) 

เปนปจจุบัน 

ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี โดยจํานวนแปลง

ที่ดินที่ตองการสํารวจ เขต4-6 จํานวน 8,956 

แปลง สามารถสํารวจขอมูลภาคสนามได 

8,417 แปลง คิดเปนรอยละ 93.98 โดยได

ขอมูล ภาพอาคาร / โรงเรือน / ปายเปน

ปจจุบันครบถวนตามจํานวนแปลงที่ไดสํารวจ 

และไดบันทึกขอมูลตาง ๆ ในทะเบียน

ทรัพยสิน (ผ.ท.4) และลงในระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน (LTAX) เปนปจจุบัน

ตามจํานวนแปลงที่ไดสํารวจ 
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สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดประชุมเมื่อวันที่12ตุลาคม2560 
ณ หองประชุมเมขลา สํานักงานเทศบาลนครตรัง โดยไดพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล 
นครตรังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. โครงการตาง ๆ ของเทศบาลที่มีการจัดกิจกรรมอบรม อยากใหมีการตอยอดโครงการให
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ยกตัวอยางเชน โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยาก
ใหมีการตอยอดโครงการสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนไดจริงกับชุมชน 
ในการเปนมัคคุเทศกนําเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

2. อยากใหมีการจัดทําปายโลหะหามตกปลาบริเวณสระนํ้าเพิ่มสุขเพื่อเปนการปองปรามไมใหคน
มาตกปลาในบริเวณสระนํ้า 

3. การดูแลสระกะพังสุรินทรอยากใหมีการดูแลรักษาบัวในสระ บัวในสระแนนมาก อยากใหมีการ
ขุดลอกสระบาง เพื่อใหสระกะพังสุรินทรมีความสวยงาม 

4. อยากใหมีการจัดเก็บขยะสม่ําเสมอเปนประจําทุกวัน และใหมีการเขาไปกวาดขยะและจัดเก็บ
ขยะในบริเวณซอยเล็ก ๆ ดวย 

5. เรื่องปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาล อยากใหมีการตรวจสอบปญหานํ้าทวมในบริเวณที่ไมเคย
ทวม ควรมีการตรวจสอบแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

6. อยากใหเทศบาลดําเนินการโครงการบริการฟรีอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อบริการขอมูลสงเสริม
การศึกษาและสนับสนุนการทองเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi) เน่ืองจากโครงการน้ีเปน
โครงการที่ดีเปนประโยชนกับประชาชนและนักทองเที่ยวดวย 

7. โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม อยากใหมีการเพิ่มขยายเครือขาย
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรังใหมากข้ึน ใหมีการสงเสริมเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
ทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังและโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่อยูในเขตเทศบาล 
นครตรังดวย เพื่อใหมีการสรางเครือขายในโรงเรียนตาง ๆ ใหมีความรวมมือในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่โรงเรียนตาง ๆ ต้ังอยู 




