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เอกสารแนบ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานเทศบาล  

พนักงานครูและบุคลากร

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

500,000         174,380                      325,620.00 P พ.ย. - ธ.ค. 63

ม.ค. - ก.พ. 64

ม.ีค. - เม.ย. 64

รอยละ 80 ของ พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลากรในสังกัดที่ไดรับ

ความรูและ สามารถ 

นําไปใชในการปฏิบัติงานได

-หลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเสริมสราง

ทักษะความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

174,380           30 พ.ย. 63 รอยละ 95 ของพนักงาน

เทศบาล พนักงานครูและ

บุคลากรในสังกัดที่ไดรับความรู

และสามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานได แบงเปนเพศชาย 

78 คน เพศหญิง 179 คน มี

คาเฉล่ียความพึงพอใจที่ 4.33 

อยูในระดับมาก

พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากร

สามารถนําความรูไปใชในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและประเมินเพื่อเลื่อนวทิยฐานะให

สูงขึ้นอยางมีประสิทธภิาพได

2 โครงการกิจกรรมของศูนย

การเรียนรูดานการ

ทองเที่ยวในสถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

50,000           -                              50,000.00 P พ.ค. - ก.ค. 64 นักเรียนรอยละ  80 มี

องคความรูเก่ียวกับ

ทองถิ่นตน ประวัติ และ

สถานที่ทองเท่ียว

แลวเสร็จ
หมายเหตุ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย



2

แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

3 โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาการและ

โภชนาการของเด็กปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง 

(สํานักการศึกษา)

30,000           -                              30,000.00 P ครั้งที่ 1 ม.ค. 

64

ครั้งที่ 2 

ก.ค. 64

เด็กปฐมวยัรอยละ 100

เขารวมกิจกรรม

4 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพทางดนตรี

(สํานักการศึกษา)

400,000         -                            400,000.00 P ธ.ค. 63 - ม.ีค.

 64

1 ครั้ง เลื่อนไมมีกําหนด

5 โครงการพัฒนากิจการ

ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                            200,000.00 P ธ.ค. 63 - ก.พ.

 64

จัดคาย

พักแรม จํานวน 

1 ครั้ง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนระดับประถม

ศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000         54,360.00                     45,640.00 P ต.ค. 63 - 

เม.ย. 64

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน

 - ผลการทดสอบทาง

การศึกษา  ระดับชาติ ป.3 

 ป.6 สูงข้ึน
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

7 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

56,718,350     24,357,521.00             32,360,829.00 P ครั้งที่ 1 พ.ย.-

ธ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ม.ค.-

ก.พ. 64

ครั้งที่ 3 เม.ย.-

พ.ค. 64

ครั้งที่ 4 ก.ค.-

ส.ค. 64

รอยละ 100 ของ

นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง

 ,ศพด.ทน.ตรัง, ศพด.

วดัควนวิเศษ และ

ศพด.วดัคลองนํ้าเจ็ด

8 โครงการส่ือสัมพันธ

ครอบครัวสุขสันตศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

30,000           -                              30,000.00 P ม.ค. - ม.ีค. 64 เด็กปฐมวยัผูปกครอง

และครูผูดูแลเด็กรอยละ

 100 เขารวมกิจกรรม

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ

9 โครงการอบรมสัมมนา

คณะกรรมการสถานศึกษา

และชมรมผูปกครองของ

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                            100,000.00 P ม.ิย. - ส.ค. 64 ปละ 2 ครั้ง

10 โครงการเขาคายเยาวชน

สัมพันธ

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                            100,000.00 P ก.พ. - ม.ีค. 64 1 ครั้ง เลื่อนไมมีกําหนด

11 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

(สํานักการศึกษา)

500,000         -                            500,000.00 P วนัที่ 9 ม.ค. 64 ปละ 1 ครั้ง ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

12 โครงการจัดงานวันครู

(สํานักการศึกษา)
80,000           -                              80,000.00 P พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64

ปละ 1 ครั้ง ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ

13 โครงการนิเทศการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

300,000         -                            300,000.00 P ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

รอยละ 80

ท่ีเขารวม และพึงพอใจ

14 โครงการประกวดแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ

(สํานักการศึกษา)

1,500,000       -                              1,500,000.00 P เม.ย. - ก.ย. 64 ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

15 โครงการประกวดหองเรียน

คุณภาพของสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

300,000         -                                300,000.00 P ธ.ค. 63 - ก.ย.

 64

-โรงเรียนไดรับการ

นิเทศติดตามอยางนอย 

2ครั้ง/ปการศึกษา

-โรงเรียนมีหองเรียน

คุณภาพอยางนอย

โรงเรียนละ 1 หองเรียน

-มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการระดับ

 อปท. 1 ครั้ง

16 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                            200,000.00 P ม.ีค. - พ.ค. 64 รอยละ 80

ท่ีเขารวม และพึงพอใจ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

17 โครงการสรางภูมิคุมกันยา

เสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                            200,000.00 P ม.ีค. - เม.ย. 64 1. เด็กและเยาวชนทุก

คนมีความรูเรื่องโทษ

และพิษภัยของยาเสพติด

2. เด็กและเยาวชนรอย

ละ 80 พัฒนาการเห็น

คุณคาของตนเอง

มีรายการจัดซื้อจัด

จางกอนยกเลิก

โครงการเน่ืองจาก

การระบาดของไวรัส

โคโรนา (Covid-19)

18 โครงการหองสมุดเพ่ือการ

เรียนรู

(สํานักการศึกษา)

50,000           -                              50,000.00 P ม.ีค. - พ.ค. 64 เยาวชนและประชาชน 

ท่ีเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

19 โครงการจางที่ปรึกษา

จัดหาครูชาวตางชาติ

พัฒนาหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ

สังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

22,300,000     -                            22,300,000.00 P ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

รอยละ 80

ท่ีเขารวม และพึงพอใจ

ตอการสอน

มีหลักสูตร Mini 

English Program 

สอดคลองกับบริบท

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

20 โครงการอาหารเสริม (นม)

(สํานักการศึกษา)
16,849,300     551,124.68              16,298,175.32 P ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

เด็กเล็ก,นักเรียนไดดื่ม

นมตลอดปการศึกษา 

รอยละ 100

21 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

(สํานักการศึกษา)

13,936,000     3,520,000.00           10,416,000.00 P ครั้งที่ 1 พ.ย. - 

ธ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ม.ค. - 

ก.พ. 64

ครั้งที่ 3 เม.ย. - 

พ.ค. 64

ครั้งที่ 4 ก.ค. - 

ส.ค. 64

รอยละ 100 ของ

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวัน
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

22 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ อปท.รับถายโอน

ภารกิจจากกรมศาสนา

กรณีวัดไมมอบอํานาจให 

อปท.

(สํานักการศึกษา)

357,700         146,400                      211,300.00 P ครั้งที่ 1 พ.ย. - 

ธ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ม.ค. - 

ก.พ. 64

ครั้งที่ 3 เม.ย. - 

พ.ค. 64

ครั้งที่ 4 ก.ค. - 

ส.ค. 64

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวัน รอยละ 

100

23 โครงการอุดหนุนคาจัดการ

เรียนการสอนสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับ

ถายโอนภารกิจจากกรม

ศาสนา กรณีวัดไมมอบ

อํานาจให อปท.

(สํานักการศึกษา)

115,600         -                            115,600.00 P ครั้งที่ 1 พ.ย. - 

ธ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ม.ค. - 

ก.พ. 64

ครั้งที่ 3 เม.ย. - 

พ.ค. 64

ครั้งที่ 4 ก.ค. - 

ส.ค. 64

สื่อการเรียนการสอน 

วสัดุการศึกษา และ

เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

 มีคุณภาพปลอดภัยใน

การนํามาใชจัดการ

เรียนการสอนได รอยละ

 100

24 โครงการอุดหนุนคา

สนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

(สํานักการศึกษา)

64,410           -                              64,410.00 P ครั้งที่ 1 พ.ย. - 

ธ.ค. 63

ครั้งที่ 2 ม.ค. - 

ก.พ. 64

ครั้งที่ 3 เม.ย. - 

พ.ค. 64

ครั้งที่ 4 ก.ค. - 

ส.ค. 64

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ

งบประมาณ รอยละ 100
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

25 โครงการขอรับเงินอุดหนุน

สําหรับการจัดการเรียน

การสอน

อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา

ตอนปลายของ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

(สํานักการศึกษา)

410,480         -                            410,480.00 P ต.ค. - พ.ย. 63 นักเรียนสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร

สามารถศึกษาตอและ

ประกอบ อาชีพได ไม

นอยกวา รอยละ 80

26 โครงการกอสรางอาคาร

เรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 

ตอกเสาเข็ม โรงเรียน

เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง

ตรัง จังหวัดตรัง 

(สํานักการศึกษา)

1,017,500       -                          1,017,500.00 P ม.ค. - ก.ย. 64 1 แหง

27 โครงการปรับปรุงและขยาย

เขตระบบจําหนายไฟฟา

ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร)

(สํานักการศึกษา)

2,500,000       -                          2,500,000.00 P ม.ค. - ก.ย. 64 1 ระบบ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

28 โครงการสงเสริมทักษะการ

สื่อสารภาษาตาง

ประเทศขั้นพื้นฐาน

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           -                              50,000.00 P พ.ค. - ม.ิย. 64 รอยละ 80 ของ

ผูนําชุมชนที่เขารับ

การอบรมมีความรู 

มีทักษะ

และมีความพึงพอใจ

รวมยุทธศาสตรที่ 1 118,959,340      28,803,786                        90,155,554.32 1 7 20

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมคณุภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข

1 โครงการจัดระบบสราง

ระเบียบนครตรังรวมพลัง

ดวยมือเรา

(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000           -                 80,000.00             P พ.ค. 64 กลุมเปาหมายไม

ต่ํากวารอยละ 80 

เขารวมโครงการ

2 โครงการอาสาจราจรเทศกิจ

(สํานักปลัดเทศบาล)
80,000           -                 80,000.00             P ม.ิย. 64 ผูเขาการอบรมผาน

เกณฑประเมินไม

นอยกวารอยละ 80

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล

(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000           11,387.00             P 2 คร้ัง          รอย

ละ 80 ของผูรวมทํา

แบบประเมินความ

พึงพอใจมีความพึง

พอใจ

3
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

เทศกาลปใหม 2564 8,613.00          วนัที่ 27 ธ.ค.

63 - 

1 ม.ค. 64

มีอุบัติเหตุ จํานวน 2 ครั้ง ความพึงพอใจจากประชาชนท่ี

ไดรับบริการ เชน การบอก

เสนทาง การเดินทาง การแนะนํา

สถานที่ทองเท่ียว และใหบริการ

พักระหวางการเดินทางอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก

เทศกาลสงกรานต 2564 -                 เม.ย. 64

4 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000           -                 50,000.00             P พ.ค. 64 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินความรู

5 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องตน

(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000           -                 50,000.00             P ม.ิย. 64 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานเกณฑประเมิน

ความรู

6 โครงการสงเคราะห

ผูประสบภัยพิบัติตางๆ

(สํานักปลัดเทศบาล)

500,000         -                 500,000.00           P ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

รอยละ 100 ของผู

ไดรับความ

เดือดรอนไดรับ

การชวยเหลือ

เบ้ืองตน

7 โครงการรณรงคปองกันยา

เสพติดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                 100,000.00           P เม.ย. - ก.ค. 64 ปละ 3 ครั้ง
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

8 โครงการฝกอบรมเยาวชน

ภาคฤดูรอน

(สํานักการศึกษา)

400,000         -                 400,000.00           P ม.ีค. - พ.ค. 64 จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง

9 โครงการเฝาระวังและ

สงเสริมทันตสุขภาพ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

50,000           10,000            40,000.00              ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

- รอยละ 85 ของ

นักเรียนในสังกัด

ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก/ทา

ฟลูออไรดวานิช

 - รอยละ 100 

ไดรับการสนับสนุน

แปรงสีฟน

อยูระหวางการ

จัดซื้อจัดจาง

10 โครงการประกวดการ

แปรงฟนที่ถูกวิธีและตอบ

ปญหาเก่ียวกับทันตสุขภาพ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

 64

มีการจัดประกวดป

ละ 1 คร้ัง

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

11 โครงการควบคุมแมลงและ

พาหะนําโรค

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

500,000         2,400              497,600.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

 - รอยละ 100 ของ 

ชุมชนไดรับการพน

หมอกควันกําจัด

ยุงลาย

- รอยละ 100 ของ

ผูปวยที่เปนโรค

ไขเลอืดออกไดรบั

การพนสารเคมี

บริเวณบาน

- รอยละ 80  ของ

แกนนําชุมชนมี

ความรูและพึงพอใจ

ในระดับมาก

อยูระหวางการ

ดําเนินการพน

หมอกควันกําจัด

ยุงลายตาม

แผนปฏิบัติงาน

12 โครงการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและควบคุม

ประชากรสุนัขจรจัด

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

200,000         -                 200,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

 - รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมมีความรู

เร่ืองโรคพิษสุนัขบา

เพ่ิมขึ้น

-การใหบริการฉีด

วคัซีนโรคพิษสุนัข

บาครอบคลุมพื้นที่

-รอยละ 100 สุนัข

จรจัดที่จับได ไดรับ

การตอนและทําหมัน
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

13 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ

เจานองนางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควฒันวรขัตติราชนารี

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

46,500           -                 46,500.00              ก.พ. - ก.ย. 

64

รอยละ 100 ของ

สุนัขและแมวในเขต

เทศบาลนครตรังตาม

เปาหมายไดรับการ

ฉีดวคัซีนปองกัน 

โรคพิษสนุัขบา

14 โครงการมหกรรมอาหาร

ตรังดังทั่วโลก

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

 64

 - รอยละ 80 

ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจใน

ระดับมากถึงมากที่สดุ

-รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมมีความรู 

ความเขาใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ



13

แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

15 โครงการโรงพยาบาลหมื่น

เตียง

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

300,000         -                 300,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

 - รอยละ 75 ของ

ผูปวยไดรับการ

สงเสรมิฟนฟูสุขภาพ

จากการเยี่ยมบาน

-รอยละ100 ของ

ผูปวยที่สงตอไดรับ

การดูแลอยางตอเนื่อง

-รอยละ 90 ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก

อยูระหวาง

ดําเนินการ

16 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

200,000         -                 200,000.00            ธ.ค. 63 - 

พ.ค. 64

 - รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมมีความรู

หลังอบรมมากกวา

กอนอบรม

-รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจตอ

โครงการในระดับ

มากถึงมากที่สุด

อยูระหวาง

ดําเนินการ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

17 โครงการสงเสริมการแพทย

แผนไทยและแพทย

ทางเลือก

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

64

จัดการอบรม

ถายทอดความรู

อยางนอยปละ 1 คร้ัง

อยูระหวาง

ดําเนินการขอ

อนุมัติจัดกิจกรรม

และขออนุมัติ

เบิกจาย

18 โครงการเฝาระวังและ

ควบคุมโรค

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

100,000         -                 100,000.00            พ.ย. 63 - 

ก.ค. 64

 -ผูเขารับการอบรม

มีความรูหลังอบรม

เพ่ิมขึ้นรอยละ 80

-ผูเขารับการอบรมมี

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก      

 -รอยละ 80 ของ

ประชาชนอายุ 35 ป

ขึ้นไปในพื้นที่

รับผิดชอบไดรับการ

คัดกรองโรคไมติดตอ

19 โครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

100,000         -                 100,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

รอยละ 85 ของ

นักเรียนที่พบปญหา

ดานสุขภาพไดรับ

การแกไข

อยูระหวาง

ดําเนินการสง

ตรวจเลือดซ้ํา
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

20 โครงการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดาํริดานสาธารณสุข

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

280,000         -                 280,000.00           P ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

 -รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรมผาน

เกณฑการประเมิน

ความรูการ

รักษาพยาบาล

เบ้ืองตน

-รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรมผาน

เกณฑการประเมิน

ความรูเรื่องการชวย

ฟนคืนชีพ เบ้ืองตน

อยูระหวาง

ดําเนินการการ

จัดทําบันทึก

ขอตกลง

21 โครงการสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขตพ้ืนที่

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000         -                 100,000.00           P -สํารวจเดือน 

พ.ย.63-ก.พ.64

-ประชุม

คณะกรรมการ

ม.ีค.-เม.ย.64

-ใหการชวยเหลือ

เม.ย.-ม.ิย. 64

คนพิการ  เด็ก  ผูสูงอายุ

  ครอบครัวผูมีรายได

นอยและไรท่ีพึ่งไมนอย

กวา 80 ราย ไดรับการ

ชวยเหลือโดยการ

สํารวจและผาน

คณะกรรมการ

22 โครงการนันทนาการ

สําหรับคนพิการและผูดูแล

คนพิการ

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000         -                 100,000.00           P ก.ค. - ก.ย. 64 รอยละ 90 คนพิการ

และผูดูแลคนพิการ

มีความพึงพอใจ

23 โครงการนันทนาการ

สําหรับผูสูงอายุ

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000         -                 100,000.00           P เม.ย. - ม.ิย. 64 รอยละ 90

ผูสูงอายุมีความพึง

พอใจ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ
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ดับ
โครงการ/หนวยงาน
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ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

24 โครงการปรับ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย

ใหแกคนพิการ

(กองสวัสดิการสังคม)

60,000           -                 60,000.00             P -สํารวจเดือน 

ต.ค.-พ.ย.63

-ประชุม

คณะกรรมการ

ธ.ค.63-ม.ค.64

-ใหการชวยเหลือ

ก.พ.-ม.ีค. 64

คนพิการไมนอยกวา

 10 รายไดรับการ

ชวยเหลือโดยการ

สํารวจและผาน

คณะกรรมการ

25 โครงการแขงขันกีฬา

เปตองเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

(กองสวัสดิการสังคม)

60,000           -                 60,000.00             P เม.ย. 64 รอยละ 80 ของ

จํานวนชุมชนที่

สงทีมเขารวม

แขงขัน

26 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การดาํเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           -                 50,000.00             P ส.ค. 64 รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมสามารถ

นําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ
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หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

27 โครงการเดินตามรอยพอ

สานตอหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           17,400            32,600.00             P -จัดกิจกรรม

อบรมให

ความรู ก.พ.-

ม.ีค. 64

-คัดเลือกศูนย

การเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง

พ.ค.-ม.ิย.64

 -รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมอบรมมี

ความพึงพอใจ

-มีการจัดสงบานและ

โรงเรียนเขารวมการ

คัดเลือก คิดเปนรอย

ละ15ของจํานวน

สถาน

ศึกษาและชุมชน

ทั้งหมดในเขต

เทศบาลนครตรัง

  

28 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน

(กองสวัสดิการสังคม)

120,000         43,556            76,444.00              -จัดแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอ 

28-29 พ.ย. 63 

ณ ลานกีฬา

ชุมชนหลังสนาม

กีฬา

-จัดกิจกรรม

อบรมใหความรุ

28 ม.ค. 64 ณ 

อาคาร

อเนกประสงค 

ชั้น 3 เทศบาล

นครตรัง

 -ผูเขารวมแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอฯ  มีความ

พึงพอใจไมนอยกวา 

รอยละ 80

-ผูเขารับการอบรมมี

ความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

-ผูเขารวมทัศนศึกษาดู

งานมีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กิจกรรมแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ

ผูเขารวมแขงขันกีฬาเซปก

ตะกรอ จํานวน 8 ทีม และมี

ความพึงพอใจตอโครงการ

ระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ

 97.47

1.ผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน 

เครือขายในชุมชนและประชาชน

ท่ัวไป ไดมีจิตสํานึกในการชวยกัน

สอดสองดูแลเยาวชนในชุมชนให

หางไกลยาเสพติด

2.ผูนําชุมชน กลุมองคกร เยาวชน

และประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง 

3.เกิดความสามัคคีในชุมชน

รวมท้ังยงัสามารถปองกันแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชนได
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

29 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกองทุนแมของ

แผนดิน

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000           -                 20,000.00             P ดําเนินการ 

เม.ย. - ก.ย. 

2564

ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

*ทําบันทึกขอ

เลื่อนระยะเวลา

ดําเนินการ

30 โครงการสงเสริมการ

ดําเนินงานเพ่ือยุติความ

รุนแรงในครอบครัว

(กองสวัสดิการสังคม)

30,000           29,655            345.00                  ดําเนินการ

26 พ.ย. 63 ณ 

หองประชุมชั้น 3

 อาคาร

อเนกประสงค 

เทศบาลนครตรัง

ผูเขารับการอบรมมี

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

มีผูเขารับการอบรมตาม

โครงการ จํานวน 96 คน และมี

ความพึงพอใจโดยรวมในการ

เขารวมโครงการระดับมากขึ้น 

คิดเปนรอยละ 94.79

1.ผูเขารับการอบรมเกิด

ความตระหนักถึงปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว

2.ประธานคณะกรรมการ

ชุมชน/ประธาน

คณะกรรมการกลุมสตร/ี

กรรมการชุมชน/กรรมการ

สตรีไดรับความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ครอบครัว (บทบาทของสามี

ภรรยา บทบาทของพอแม 

บทบาทของลูก) และปลูกฝง

วถิีการดําเนินชีวิตที่ดี

3.ประธานคณะกรรมการ

ชุมชน/ประธาน

คณะกรรมการกลุมสตร/ี

กรรมการชุมชน/กรรมการ

สตรีมีสวนรับผิดชอบตอ

สังคม เพื่อจะไดไมสราง

ปญหาใหกับตนเอง 

ครอบครัว สังคมและมีสวน

รวมในการปองกันและแกไข

ปญหา
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ
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ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

31 โครงการอบรมสัมมนา 

"ครอบครัวอบอุนตนทุน

สังคมไทย"

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000         -                 100,000.00           P พ.ค. 64 ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

32 โครงการสรางทักษะชีวิตใน

วัยรุน

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           -                 50,000.00             P ส.ค. 64 รอยละ 80 ของ 

ผูเขารวม การอบรม

 มีความรูใน การ

ปองกัน ตนเองและ 

ความพึง พอใจใน 

การเขารวม โครงการ

33 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

 "สายรุงเกมส"

(สํานักการศึกษา)

300,000         -                 300,000.00           P ม.ิย. - ก.ค. 64 จัดการแขงขันกีฬาสี

ภายในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครตรัง 1 

คร้ัง

34 โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                 100,000.00           P ม.ค. - ก.พ. 64 จัดการแขงขันกีฬา

ประเภทตาง ๆ 

อยางนอย 1 

ประเภท ตอป

35 โครงการแขงขันเทนนิส

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                 100,000.00           P ม.ีค. - เม.ย. 64 จัดการแขงขันเทนนิส 1

 ครั้ง

36 โครงการแขงขัน

บาสเกตบอลเทศบาลนคร

ตรัง 

(สํานักการศึกษา)

100,000         -                 100,000.00           P ม.ีค. - เม.ย. 64 จัดการแขงขัน

บาสเกตบอล 1 ครั้ง
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง
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37 โครงการแขงขันฟุตบอล

งานประเพณีสงกรานต

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                 200,000.00           P ม.ีค. - เม.ย. 64 จัดการแขงขันฟุตบอล 1

 ครั้ง

38 โครงการจัดการแขงขันฟุต

ซอลเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

50,000           -                 50,000.00             P ก.พ. - ม.ีค. 64 จัดการแขงขัน

ฟุตซอล 1 ครั้ง

39 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอล 7 คน มัชฌิม

ภูมิคัพตานยาเสพติด

(สํานักการศึกษา)

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

64

จัดการแขงขันฟุตบอล 1

 ครั้ง ตอป

40 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอลเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

350,000         349,225           775.00                  พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64

จัดการแขงขันฟุตบอล 

จํานวน 1 ครั้ง

-จัดการแขงขันฟุตบอลจํานวน 1 ครั้ง

-เยาวชนและประชาชนในจังหวัดตรัง

เขารวมการแขงขันฟุตบอล แบงเปน 

2 รุน คือ รุนประชาชน จํานวน 12 

ทีม และรุนอาวุโส จํานวน 24 ทีม

ประชาชนออกกําลังกายมากขึ้น 

มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงและมี

ความรักความสามัคคีในหมูคณะ

ตลอดจนประชาชนไดมีโอกาส

พัฒนาทักษะและมาตรฐานการ

เลนกีฬาฟุตบอลใหสูงขึ้น
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

41 โครงการฝกซอมและเขา

รวมการแขงขันกีฬา

นักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแหงประเทศ

ไทยระดับภาคและ

ระดับประเทศ

(สํานักการศึกษา)

4,000,000       -                       4,000,000.00         P ส.ค. - ก.ย. 64 เด็กและเยาวชนสังกัด

เทศบาลไดพัฒนาและมี

พื้นฐานดานกีฬาไดกาว 

หนามากยิ่ง ขึ้น มีผูเขา 

รวมไมนอยกวา 500 คน

42 โครงการสงทีมกีฬาและ

กิจกรรมนันทนาการเขา

รวมแขงขันกับหนวยงานอื่น

(สํานักการศึกษา)

50,000           -                 50,000.00             P เม.ย. - ม.ิย. 64 สงทีมกีฬาและกิจกรรม

นันทนาการเขารวมการ

แขงขันกับหนวยงานอ่ืน 

เชน สงทีมกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาสันนิบาต

จังหวดัตรัง,สงการ

แขงขันกีฬาฟุตบอล

อบจ.คัพ ฯลฯ อยางนอย

 1 ครั้งตอป

43 โครงการศิลปสรางสุข

(สํานักการศึกษา)
100,000         -                 100,000.00           P ม.ีค. - พ.ค. 64 เด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครตรังท่ีเขา

รวมกิจกรรมมีความพึง

พอใจ ไมนอยกวารอยละ

 80

44 โครงการสนับสนุนการ

สรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพ

ผูสูงอาย)ุ

(กองสวัสดิการสังคม)

68,953,200     31,427,600          37,525,600.00            ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

จํานวนครั้งที่เทศบาลสามารถ

จายเงินเบ้ียยังชีพผูสุงอายุได

ครบถวนถูกตองตามประกาศ

เทศบาล เร่ืองบัญชีรายช่ือผูมี

สิทธิฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 

ของทุกเดือน

เบิกจายจาก

กรมบัญชีกลาง 

ตั้งแตวันท่ี 10 

ม.ค. 63
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

45 โครงการสนับสนุนการ

เสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ (เบี้ยความ

พิการ)

(กองสวัสดิการสังคม)

13,603,200     5,786,800        7,816,400.00              ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

จํานวนครั้งที่เทศบาลสามารถ

จายเงินเบ้ียความพิการได

ครบถวนถูกตองตามประกาศ

เทศบาล เร่ืองบัญชีรายช่ือผูมี

สิทธิฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 

ของทุกเดือน

เบิกจายจาก

กรมบัญชีกลาง 

ตั้งแตวันท่ี 10 

ม.ค. 63

46 โครงการสงเคราะหผูปวย

โรคเอดส

(กองสวัสดิการสังคม)

300,000         135,000           165,000.00                ต.ค. 63 - ก.ย.

 64

รอยละ 90 ผูปวย

เอดสที่มีสิทธิรับเงิน

สงเคราะห

มีความ

พึงพอใจ

รวมยุทธศาสตรที่ 2 92,402,900       37,810,249         54,592,651.00          3 19 24

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

1 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. ซอยหลังหมูบานสาม

รอยหองเริ่มจากของเดิม

ไปทางทิศตะวันตก

(สํานักการชาง)

319,500         -                 319,500.00            ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนท่ีไดมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

2 โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล. ถนนทุงควน ซอย

หลังวัดนิโครธาราม เริ่ม

จากขางบานเลขที่ 13/16 

ไปทางทิศตะวันตกจด

ของเดิมหนาบานเลขที่ 

25/9 

(สํานักการชาง)

1,234,800       -                 1,234,800.00          ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

3 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

จริงจิตร ซอย 6 เริ่มจาก

ขางบานเลขที่ 33/2 ไป

ทางทิศเหนือ

(สํานักการชาง)

3,247,000       -                 3,247,000.00              ธ.ค. 6.3 - 

ก.ค. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

4 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

ประชาอุทิศ ซอยขาง

บานเลขที่ 20/16 ไปทาง

ทิศตะวันออกถึงหนา

บานเลขที่ 22/14

(สํานักการชาง)

396,800         -                 396,800.00            ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

5 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

หนองยวน ขางบานเลขที่ 

120/6 ไปทางทิศเหนือ

(สํานักการชาง)

1,147,000       -                 1,147,000.00              ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

6 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

หวยยอด ซอย 13 ขาง

บานเลขที่ 269 ไปทางทิศใต

(สํานักการชาง)

281,700         -                 281,700.00                ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

7 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

หวยยอด ซอย 17 หนา

บานเลขที่ 293/20

(สํานักการชาง)

393,000         -                 393,000.00                ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

8 โครงการกอสรางถนนและ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน

หวยยอด ซอย 21  ไปทาง

ทิศตะวันตก เริ่มจากทอ

บล็อกไปทางทิศตะวันตก

ถึงหนาบานเลขที่ 375/9

(สํานักการชาง)

1,234,000       -                 1,234,000.00              ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีถนนและรางระบายน้ําที่

ไดมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

9 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย

ปอนดทอง 2 ขางบานเลขที่

 17/13 ไปทางทิศเหนือถึง

บานเลขที่ 17/45

(สํานักการชาง)

587,000         -                 587,000.00                ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย มีรางระบายน้ําที่ได

มาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

10 โครงการปรับปรุงทาง

ระบายน้ําพรอมทางเทา 

ถนนบานโพธิ์ เริ่มตั้งแต

บานโพธิ์ ซอย 5 ถึงบาน

โพธิ์ ซอย 9

(สํานักการชาง)

6,500,000       -                 6,500,000.00              ธ.ค. 63 - 

ก.ค. 64

1 สาย ทางระบายน้ําพรอมทาง

เทาไดรับการปรับปรุงใหมี

มาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินเทา

-การระบายน้ําจากถนน

และอาคารมีความ

สะดวกรวดเรวยิ่งข้ึน น้ํา

ไมทวมขัง

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 ถนนวิเศษกุล ซอย 1
518,000         -                 518,000.00                ธ.ค. 63 - 

ม.ิย. 64

1 สาย ถนนไดรับการปรับปรุงให

มีมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 ถนนสังขวิทย ซอย 2
3,429,000       -                 3,429,000.00              ธ.ค. 63 - 

ก.ค. 64

1 สาย ถนนไดรับการปรับปรุงให

มีมาตรฐาน จํานวน 1 สาย

-ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

กําหนดรูปแบบ

รายการกอสราง

รวมยุทธศาสตรที่ 3 19,287,800       -                19,287,800.00          -      12       -      

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น



26

แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล

(สํานักปลัดเทศบาล)
30,000           -                 30,000.00             P 24 เม.ย. 64 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

โครงการจัดงานวันรัฐพิธี

และวันสําคัญอื่นๆ

(สํานักปลัดเทศบาล)

650,000         165,966.00       484,034.00           

 -พิธีบําเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรําลึก ร.9ฯ

86,566.00           13 ต.ค. 63 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

และประชาชนในจังหวดัตรงั

ทุกภาคสวนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีตอ

ปวงชนชาวไทย

-พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรียฯ
62,150.00        21 ต.ค. 63 หนวยงานราชการจังหวดัตรงั 

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

 ลูกจางเทศบาลเทศบาลนคร

ตรัง จํานวน 255 คน

1.มีการรวมพลังมวลชนเพื่อถวาย

ราชสักการะพระราชานุสาวรีย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชินีนาถ

2.ประชาชนทุกหมูเหลาและ

ขาราชการ พนักงานเทศบาล 

ลูกจางและประชาชนทั่วไปทุกหมู

เหลาไดตระหนักถึงพระมหา

กรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนีมีตอพสกนิกร

ชาวไทย

2
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

-โครงการจัดกิจกรรมนอม

รําลึกเนื่องในวันคลายวัน

พระราชสมภพ ครบ 120 ป

 สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี

17,250.00        21 ต.ค. 63 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

และประชาชนในจังหวดัตรงั

ทุกภาคสวนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรง

มีตอปวงชนชาวไทย

-พิธีบําเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรําลึก ร.5ฯ
-                23 ต.ค. 63 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

และประชาชนในจังหวดัตรงั

ทุกภาคสวนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ที่ทรงมีตอปวงชนชาว

ไทย

-กิจกรรมเน่ืองในวันคลาย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.9

-                5 ธ.ค. 63 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

และประชาชนในจังหวดัตรงั

ทุกภาคสวนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีตอ

ปวงชนชาวไทย

-กิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระ

บรมราชินี

-                3 ม.ิย. 64
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

-กิจกรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ร.10
-                28 ก.ค. 64

-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ
-                12 ส.ค. 64

3 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควร

บูชา

(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000         100,000.00           P 10 เม.ย. 64 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจ

4 โครงการจัดกิจกรรมทําบุญ

ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม

(สํานักการศึกษา)

30,000           5,460.00          24,540.00             P ธ.ค. 63 - ม.ค.

 64

เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวมไม

นอยกวารอยละ 60 ของ

เปาหมาย

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ

5 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง

ในเทศกาลวันเขาพรรษา

(สํานักการศึกษา)

35,000           -                 35,000.00             P ม.ิย. - ก.ค. 64 เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวมไม

นอยกวารอยละ 60 ของ

เปาหมาย

6 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง

ในเทศกาลวันมาฆบูชา

(สํานักการศึกษา)

20,000           -                 20,000.00             P ม.ค. - ก.พ. 64 เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม 

ไมนอยกวารอยละ60 

ของเปาหมาย

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ

7 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง

ในเทศกาลวันวิสาขบูชา

(สํานักการศึกษา)

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

64

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ 60 

ของเปาหมาย
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

8 โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ทางศาสนาอิสลาม

(สํานักการศึกษา)

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

64

รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ

มีความพึงพอใจ

9 โครงการจัดงานประเพณี

ชักพระวัดควนขัน

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                 200,000.00           P ก.พ. - ม.ีค. 64 รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ

10 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                  200,000.00            ต.ค. - พ.ย. 63 รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ
ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณโควดิ

11 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต

(สํานักการศึกษา)

200,000         -                 200,000.00           P  มี.ค. - เม.ย. 

64

รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจ

โครงการสงเสริม

พัฒนาการทองเที่ยว

(สํานักปลัดเทศบาล)

500,000         16,477.00        483,523.00           P อยางนอย 2 กิจกรรม 

และ 1 ชิ้นงาน

โครงการจัดงานเทศกาล

ประเพณีถือศีลกินผักหรือ

ประเพณีกินเจ

16,477.00        16-25 ต.ค.

 63

การจัดกิจกรรมรับ

องคศักดิ์สิทธิ์ที่ออก

โปรดสาธุชน จํานวน

 5 ศาลเจา

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมรับ

องคศักดิ์สิทธิ์ที่ออกโปรด

สาธุชนครบทั้ง 5 ศาลเจา

มีผูเขารวมกิจกรรมรวมกับ

เทศบาลนครตรังท่ีหนวยงาน

ภายในรวมท้ังประชาชนท่ีเขารวม

กิจกรรมจํานวนมาก ซึ่งไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดี ถือเปน

การสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก

และเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

สงเสริมการทองเท่ียวในเขต

เทศบาลนครตรังไดเปนอยางดี

โครงการจัดงานเทศกาลสง

ทายปเกาตอนรับปใหม

-                  31 ธ.ค. 63

12
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

โครงการจัดงานเทศกาล

ตรุษจีน

-                  ก.พ. 64

โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเพื่อการ

ทองเที่ยว

-                 เม.ย. - พ.ค.

 64

โครงการจัดอบรม

ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว

-                 ส.ค. 64

รวมยุทธศาสตรที่ 4 2,035,000      187,903          1,847,097.00           2       -      10       

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน

1 โครงการรักษน้ําตามแนว

พระราชดาํริ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

100,000         -                 100,000.00            ก.พ. - เม.ย. 

64

รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมมีความรู

เพ่ิมขึ้น

-มีการเฝาระวังและ

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

1 คร้ัง/ป

อยูระหวาง

ประสานงาน

โครงการ

2 โครงการเสริมสราง

เครือขายเยาวชนรักษ

สิ่งแวดลอม

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

100,000         -                 100,000.00            ม.ค. - พ.ค. 64 รอยละ 90 แกนนํา

นักเรียนโรงเรียน

เครือขายที่ผานการ

อบรมมีความรูเพ่ิมขึ้น

-รอยละ90ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก

อยูระหวาง

ประสานงาน

โครงการ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

3 โครงการเสริมสรางการมี

สวนรวมการจัดการขยะ

เทศบาลนครตรัง

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

200,000         -                 200,000.00            พ.ค. 63 - 

ก.ย. 64

รอยละ 80 ของผู

เขาอบรมมีความรู

เพ่ิมขึ้น

- รอยละ 90 ผูเขา

อบรมมีความพึง

พอใจในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

อยูระหวางเสนอ

อนุมัติโครงการ

4 โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยและฝงกลบแบบถูก

หลักสุขาภิบาล

(สํานักการชาง)

10,000,000     -                 10,000,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

อยางนอย 1 คร้ัง/ป จางเหมาฝงกลบขยะ 

คาจางเหมายกคันบอฝง

กลบขยะ หรือคาจางเหมา

รื้อรอนขยะ

ปริมาณขยะตกคางสะสม

ในระบบกําจัดขยะลดลง

พิจารณาศึกษา

ความเหมาะสม

5 โครงการพัฒนาลําคลอง

และหนองน้ําภายในเขต

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการชาง)

100,000         -                 100,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

อยางนอย 2 คร้ัง/ป ดําเนินการจัดเก็บขยะและ

วัชพืชในลําคลองหนองน้ํา

ทุกเดือน

ลดปริมาณขยะ วัชพืช

และสิ่งกีดขวางในลํา

คลองหนองนํ้า

จัดทําโครงการ

6 โครงการปรับภูมิทัศน

หนองนํ้า

สาธารณประโยชนบริเวณ

ถนนเพลินพิทักษ "สระน้ํา

ผาสุข"  (สํานักการชาง)

11,899,000     -                 11,899,000.00        ธ.ค. 63 - 

ก.ค. 64

1 แหง มีสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติเน่ืองในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

ปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชน

กําหนดรูปแบบ

รายการงาน

กอสราง

รวมยุทธศาสตรที่ 5 22,399,000       -                22,399,000.00          -      6.00    -      
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

(สํานักปลัดเทศบาล)

650,000         203,137.85       446,862.15            รอยละ 70 ของ

บุคลากร 

เทศบาลนครตรัง

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ

หลักสูตรการเสริมสรางธรร

มาภิบาลตอตานทุจริต

87,150.00           7 พ.ย. 63 พนักงานเทศบาลเขารวมการ

อบรม จํานวน 172 คน

ไดรับความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการทัศนหลักธรร

มาภิบาลเพ่ือปองกันการ

ทุจรติและกฎหมายที่

เก่ียวของกับการทุจริตและ

การบริหารความเสี่ยงการ

ทุจรติ

หลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของ

บุคลากรเก่ียวกับระเบียบที่

เกี่ยวของกับการเบิกจาย

ของ อปท.

115,987.85         8-9 ธ.ค. 63 พนักงานเทศบาลเขารวมการ

อบรม จํานวน 149 คน

ไดรับความรูเกี่ยวกับ

ระเบียบที่เก่ียวของกับการ

เบิกจายของ อปท. และ

ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่

เก่ียวของกับการเบิกจายของ

 อปท.

หลักสูตรการพัฒนาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับวินัย 

การรักษาวินัยและการ

ดําเนินการทางวินัย

-                ม.ีค. 64

1
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เม.ย. 64

หลักสูตรการพัฒนาความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติความ

รับผิดชอบทางละเมิดของ

เจาหนาที่

-                ม.ิย. 64

2 โครงการประชาสัมพันธสู

ยุคไทยแลนด 4.0

(กองวิชาการและแผนงาน)

100,000         -                 100,000.00           P ม.ค. - ม.ีค. 64

ก.ค. - ก.ย. 64
รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจ

ชะลอการดําเนินงาน

3 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

(กองวิชาการและแผนงาน)

100,000         6,420.00          93,580.00             P พ.ย. 63 - 

ก.ย. 64

รอยละ 60 ของ

กลุมเปาหมายตาม

สัดสวนสําหรับการ

ประชุมประชาคม

ทองถ่ินเขารวม

โครงการ

4 โครงการรวมพลังสรางนคร

ตรังสีขาว

(กองวิชาการและแผนงาน)

50,000           -                 50,000.00             P พ.ค. 64 รอยละ 80 ของผูเขา

รับการอบรมผาน

การประเมินความรู
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

5 โครงการส่ือประชาสัมพันธ

เทศบาลนครตรัง

(กองวิชาการและแผนงาน)

950,000         6,000.00           944,000.00            ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64

รอยละ 80 ของผู

ไดรับเอกสารมีความ

พึงพอใจ

ผูกพัน 188,000 บ.

-เชาเวลาออกอากาศ

-รายงานประจําป

6 โครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรดานการจัดการ

ขยะแบบครบวงจรและการ

จัดการสิ่งแวดลอม

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

200,000         -                  200,000.00            พ.ย. 63 - 

ก.ย. 64

-รอยละ 80 

ผูเขาอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้น

-รอยละ 90 

ผูเขารวมศึกษาดู

งานมีความพึง

พอใจในระดับ

มากถึงมากที่สุด

อยูระหวางเสนอ

อนุมัติโครงการ

7 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

200,000         -                 200,000.00           P -คัดเลือก

คณะกรรมการฯ 

ม.ค.-ก.ค. 64

-จัดกิจกรรม

อบรมใหความรู

ม.ค.-ก.ค. 64

-ดําเนินงาน

โรงเรียนผูสูงอายุ

ม.ค.-ก.ค. 64

รอยละ 90 ผูปวย

เอดสที่มีสิทธิรับเงิน

สงเคราะหมีความ

พึงพอใจ

8 โครงการจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

10,000           -                 10,000.00             P เม.ย. - ก.ย.

 64

สามารถจัดเก็บ

ขอมูลเพ่ิมขึ้นรอย

ละ10 ของขอมูล

ปที่ผานมา



35

แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

9 โครงการคัดเลือกและ

เลือกตั้งคณะกรรมการ

กลุมพัฒนาสตรี

และคณะกรรมการบริหาร

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

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

 64

รอยละ 100 ของ

จํานวนกลุมพัฒนา

สตรีและจํานวน

ชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง

10 โครงการแผนแมบทชุมชน

พึ่งตนเอง

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000           15,703.50        4,296.50               1 ธ.ค. 63 ณ 

อาคาร

อเนกประสงค

 ชั้น 3 

เทศบาลนคร

ตรัง

รอยละ 100ของ

จํานวนชุมชน

ทั้งหมดเขารวม

จัดทําแผนแมบท

ชุมชนพึ่งตนเอง

มีผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 186 คน และมี

ความพึงพอใจโดยรวมใน

การเขารวมโครงการระดับ

มากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

88

1.สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมใน

การคิด คนหา เรียนรู รวมกัน

จัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง

2.สมาชิกในชุมชนไดเสนอปญหา 

และแนวทางการแกไขปญหาของ

ชุมชน ทําความเขาใจในการ

จัดทําแผนแมบทชุมชน

3.แผนแมบทชุมชนมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12

4.สมาชิกในชุมชนสามารถจัดทํา

แผนพัฒนาตนเองใหสอดคลอง

กับแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองและ

เขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นตาม

ความตองการของชุมชน
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

11 โครงการจัดประชุมเพื่อ

รับทราบนโยบายและ

กิจกรรมของเทศบาลนคร

ตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

10,000           -                 10,000.00             P พ.ค. - ส.ค. 64 มีผูเขารวมประชุม

ไมนอยกวารอย

ละ 80ของ

กลุมเปาหมาย

ที่ตั้งไว

12 โครงการ To be number

 one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน

ในชุมชน)

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           42,507.00        7,493.00               16 ม.ค. 64 ณ

 อาคาร

อเนกประสงค

 ชั้น 1 

เทศบาลนคร

ตรัง

เทศบาลนครตรัง  มี

การจัดตั้งศนูยเพ่ือน

ใจวัยรุนในชุมชน

(ชมรม TO Be 

Number One) ของ

เทศบาลนครตรัง และ

มีผูเขารวมโครงการฯ

  จํานวน  100 คน

มีผูเขารวมโครงการจํานวน 111

 คน และมีความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการโดยรวม คดิ

เปนรอยละ 95.66

1.ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ To

 be number one ของทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี ในการปองกันและแกปญหายาเสพติด

2.ผูนําชุมชนสามารถเผยแพรความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

โครงการ To be nember one ของ

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวฒันาพรรณวดี ใหเขาสูชุมชนไดอยาง

กวางขวาง

3.ทําใหประชาชนสามารถเปนแกนกลาง

ในการรณรงคแกไขปญหายาเสพติดให

โทษ มีสวนรวมในการสรางความเขมแข็ง

ในชุมชนและรวมกันทําประโยชนเพ่ือ

สวนรวม
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

13 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดําเนินงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000           23,374.00        26,626.00             P ดําเนินการ

วนัที่ 5 ม.ีค. 

64 ณ หอง

ประชุม

โรงเรียน

เทศบาล 1 

(สังขวิทย)

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมอบรม/

ประชุม/สัมมนา/มี

ความพึงพอใจ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

(กองสวัสดิการสังคม)

-กิจกรรมฝกอบรม

หลักสูตรสมารทโฟนเพ่ือ

การเสริมสรางความ

เขมแข็งในชุมชน

50,000           44,242.00        5,758.00               3-4 ธ.ค. 63 

ณ อาคาร

อเนกประสงค

 ชั้น 1 

เทศบาลนคร

ตรัง

 -ผูเขารวมโครงการจากชุมชน

ในเขตเทศบาลนครตรังและ

ผูเกี่ยวของจํานวน 100 คน

-ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจของผูเขารวมโดยรวมคิด

เปนรอยละ 80

มีผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 52 คน และมี

ความพึงพอใจโดยรวมใน

การเขารวมโครงการระดับ

มากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

100 (เนื่องจาก

งบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรไมเพียงพอตอการ

ดําเนินโครงการ จึงมีความ

จําเปนตองลด

กลุมเปาหมายจาก 100 คน

 เปน 52 คน

1.ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ผสมผสานทรัพยากร ภูมิปญญา 

และทุนศักยภาพของชุมชนและ

ทองถิ่นเขากับวทิยาการและ

เทคโนโลยี

2.ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

สามารถนําเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมตางๆมาใชในการ

เสริมสรางองคกร ชุมชน สังคม

3.ประชาชนมีสวนรวมในการ

เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน

ดวยการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตางๆ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

15 โครงการจิตอาสาเราทํา

ความดีดวยหัวใจเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000         -                 100,000.00           P จัดอบรมเครือขาย

แกนนําจิตอาสาฯ 

และจัดกิจกรรม

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณใน

เขตเทศบาลนครตรัง 

พ.ค. - ก.ค. 64

 -กิจกรรมอบรม

เครือขายแกนนําจิต

อาสา  เราทําความดี

ดวยหัวใจ  จํานวน 1  

ครั้ง กลุมเปาหมาย 

ผูแทนองคกรชุมชนและ

ผูเก่ียวของในเขต

เทศบาลนครตรัง 

จํานวน  100 คน แขกผู

มีเกียรติจํานวน 10 คน

16 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพผูนําองคกรชุมชน

คณะกรรมการบริหาร

ชุมชนและกลุมตางๆ

(กองสวัสดิการสังคม)

200,000         -                 200,000.00           P ม.ิย. 64 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

อบรมมีความรูความ

เขาใจบทบาท

หนาที่ของตนเอง

และมีความพึงพอใจ

ในการเขารวม

โครงการ

17 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีชุมชน

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

200,000         -                 200,000.00           P ก.ค. 64 รอยละ 80ของ

ผูเขารับการอบรม/สัมมนา

เชิงปฏิบัติการใหความรูและ

ทัศนศึกษาดูงานมีความพึง

พอใจ

18 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมและ

เพื่อความเขมแข็งชุมชน

(กองสวัสดิการสังคม)

626,000         -                  626,000.00           P ม.ีค. - ส.ค. 

64

รอยละ 100 ของจํานวน

ชุมชนที่ไดรับงบประมาณ

สามารถสงหลักฐานการ

เบิกจาย

ไดถูกตองตามระเบียบ
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แลวเสร็จ
หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนนิการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) ตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลท่ีไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลท่ีไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลา

ดําเนิน

การ
 เบิกจาย

19 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมและ

เพื่อความเขมแข็งของกลุม

สตรี

(กองสวัสดิการสังคม)

580,600         -                  580,600.00           P ม.ีค. - ส.ค. 

64

 รอยละ 100ของจํานวน

ชุมชนที่ไดรับงบประมาณ

สามารถสงหลักฐานการ

เบิกจายไดถูกตองตามระเบียบ

20 โครงการปรับปรุงระบบ

กระจายขาวไรสายของ

เทศบาล

(กองวิชาการและแผนงาน)

1,100,000       -                  1,100,000.00         P ธ.ค. 63 - 

เม.ย. 64

1 ระบบ

124 รวมยุทธศาสตรที่ 6 5,346,600      341,384          5,005,215.65           4 4 12

รวม  124 โครงการ 260,430,640      67,143,322           193,287,317.97          10       48         66         

งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ เสร็จ อยูระหวางฯ
ไมได

ดําเนินการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 1 118,959,340       28,803,786          90,155,554           1        7         20        28           

ยุทธศาสตรที่ 2 92,402,900     37,810,249          54,592,651           3        19        24        46           

ยุทธศาสตรที่ 3 19,287,800     -                 19,287,800           -     12        -       12           

ยุทธศาสตรที่ 4 2,035,000       187,903           1,847,097             2        -       10        12           

ยุทธศาสตรที่ 5 22,399,000     -                 22,399,000           -     6         -       6             

ยุทธศาสตรที่ 6 5,346,600       341,384           5,005,216             4        4         12        20           

รวม 260,430,640      67,143,322           193,287,317.97          10     48       66       124         

รอยละ 25.78 8.06 38.71 53.23

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )


