
1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

1 โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาการและ

โภชนาการของเด็กปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง 

(สํานักการศึกษา)

30,000              30,000.00             ครั้งที่ 1

ม.ค. 65

ครั้งที่ 2 

ก.ค. 65

ครั้งที่ 1

ม.ค. 65

ครั้งที่ 2 

ก.ค. 65

เด็กปฐมวัยรอยละ

 100

เขารวมกิจกรรม

เด็ปฐมวัย รอยละ 100 เขา

รวมกิจกรรม

จัดโครงการแตไม

ใชงบประมาณ

2 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพทางดนตรี         

(สํานักการศึกษา)

100,000            100,000.00            ธ.ค. 64 - 

ม.ีค. 65

ธ.ค. 64 - 

ม.ีค. 65

1 ครั้ง ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019(Covid-19)

3 โครงการพัฒนากิจการ

ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000            100,000.00            พ.ย. 64 - 

ม.ีค. 65

จัดคาย

พักแรม จํานวน 

1 ครั้ง

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019(Covid-19)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000            74,147.00          25,853.00             พ.ย. 64 - 

เม.ย. 65

-ท.1 

4ม.ค.-11ก.พ.65

-ท. 2 

11ธ.ค.64-5ก.พ.65

-ท.3 

15พ.ย.64-5ก.พ.65

-ท.4

 3พ.ย.64-5ก.พ.65

-ท.5 

13พ.ย.645ก.พ.65

-ท.6 

15พ.ย.64-10ก.พ.

65

-ท.7 

16พ.ย.64-11ก.พ.

65

 - ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

 - ผลการทดสอบ

ทางการศึกษา  

ระดับชาติ ป.3 

ป.6 สูงขึ้น

รอผล O - Net 

ออกจึงจะสรุป

โครงการ

หมายเหตุ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

5 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

(สํานักการศึกษา)

64,848,690        26,917,291.00    37,931,399.00        ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

รอยละ 100 ของ

นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครตรัง,

ศพด.ทน.ตรัง, 

ศพด.วัดควนวิเศษ

 และศพด.วัด

คลองน้ําเจ็ด

โอนลด 789,000

 บาท

6 โครงการสื่อสัมพันธ

ครอบครัวสุขสันตศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

30,000              -                   30,000.00             ก.พ.-65 ศพด.ทน.

ตรัง 14-26

 ก.พ.65 

ศพด.วัด

ควนวิเศษ 

14 ก.พ. 65

เด็กปฐมวัย

ผูปกครองและครู

ผูดูแลเด็กรอยละ

 100 เขารวม

กิจกรรม

เด็ปฐมวัย ผูปกครอง และ

ครอบครัว พรอมทั้งครูผูดูแล

เด็กไดจัดกิจกรรมสราง

สัมพันธภาพที่ดีตอกันไดปลูกฝง

ระเบียบวินัยแกเด็ก และ

เสริมสรางพัฒนาการตามวัย 

ภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรม

เดียวกัน

จัดโครงการ

รูปแบบออนไลน

แตไมใช

งบประมาณ

7 โครงการอบรม

สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาและชมรม

ผูปกครองของสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

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

 65

พ.ค. - ส.ค.

 65

ปละ 2 ครั้ง รอดําเนินการ

8 โครงการเขาคายเยาวชน

สัมพันธ

(สํานักการศึกษา)

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

 65

ก.พ. - ม.ีค.

 65

1 ครั้ง รอดําเนินการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

(สํานักการศึกษา)

500,000            500,000.00            ม.ค.-65 ม.ค.-65 1 ครั้ง ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

 (COVID – 19)

10 โครงการจัดงาน

วันครู

(สํานักการศึกษา)

80,000              79,950.00          50.00                   พ.ย. 64 - 

ก.พ. 65

16-ม.ค.-65 ปละ 1 ครั้ง จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 65

 มีพนักงานครูเทศบาล 

พนักงานเทศบาล บุคลากร

ทางการศึกษา พนักงาน

เทศบาลผูรับบํานาญ พนักงาน

ครูเทศบาลผูรับบํานาญ 

พนักงานจางในสถานศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง เขารวมงาน 

จํานวน 250 คน

1. บุคลการทางการศึกษาฯ 

ไดนอมรําลึกถึงพระคุณครู

2. บุคลการทางการศึกษาฯ 

เห็นถึงความสําคัญของการ

เปนครู

3. บุคลการทางการศึกษาฯ 

ดีเดนไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติและเปนแบบอยาง

ใหกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

4. บุคลการทางการศึกษาฯ 

มีความพึงพอใจมากถึงมาก

ที่สุด 97.83 %

11 โครงการนิเทศการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

(สํานักการศึกษา)

1,000,000          41,700.00          958,300.00            พ.ย. 64 - 

ส.ค. 65

พ.ย. 64 - 

ส.ค. 65

รอยละ 80

ที่เขารวม และพึง

พอใจ

12 โครงการประกวดแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ

(สํานักการศึกษา)

1,500,000          1,500,000.00         เม.ย. - ส.ค.

 65

เม.ย. - 

ส.ค. 65

ผูเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ

 80

รอดําเนินการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

13 โครงการหองสมุดเพื่อการ

เรียนรู

(สํานักการศึกษา)

70,000              70,000.00             ม.ีค. - พ.ค.

 65

19 - 21 

เม.ย. 65

เยาวชนและ

ประชาชน ที่เขา

รวมโครงการมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80

14 โครงการจางที่ปรึกษา

จัดหาครูชาวตางชาติ

พัฒนาหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ

สังกัดเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

27,000,000        27,000,000.00        พ.ย. 64 - 

ก.ย. 65

พ.ย. 64 - 

ก.ย. 65

รอยละ 80

ที่เขารวม และพึง

พอใจตอการสอน

มีหลักสูตร Mini 

English 

Program 

สอดคลองกับ

บริบท

สถานศึกษาที่มี

คุณภาพ

15 โครงการอาหารเสริม (นม)

(สํานักการศึกษา)

15,494,500        7,911,181.20      7,583,318.80         ครั้งที่ 1 

ต.ค. 64 - 

เม.ย. 65

ครั้งที่ 2 

เม.ย. - ก.ย.

 65

ครั้งที่ 1 

ต.ค. 64 - 

เม.ย. 65

ครั้งที่ 2 

เม.ย. - ก.ย.

 65

เด็กเล็ก,นักเรียน

ไดดื่มนมตลอดป

การศึกษา รอยละ

 100

โอนเพิ่ม 669,00

 บาท
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

16 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

(สํานักการศึกษา)

14,813,400        7,238,700.00      7,574,700.00         ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

รอยละ 100 ของ

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

17 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่ อปท.รับถายโอน

ภารกิจจากกรมศาสนากรณี

วัดไมมอบอํานาจให อปท.

(สํานักการศึกษา)

308,700            120,414.00        188,286.00            ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

นักเรียนได

รับประทาน

อาหารกลางวัน 

รอยละ 100
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

18 โครงการอุดหนุนคาจัดการ

เรียนการสอนสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับ

ถายโอนภารกิจจากกรม

ศาสนา กรณีวัดไมมอบ

อํานาจให อปท.

(สํานักการศึกษา)

102,000            102,000.00            ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

สื่อการเรียนการ

สอน วัสดุ

การศึกษา และ

เครื่องเลน

พัฒนาการเด็ก มี

คุณภาพปลอดภัย

ในการนํามาใช

จัดการเรียนการ

สอนได รอยละ 

100

19 โครงการอุดหนุนคา

สนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

(สํานักการศึกษา)

50,850              50,850.00             ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ครั้งที่ 1

พ.ย. - ธ.ค.

64

ครั้งที่ 2

ม.ค. - ก.พ.

65

ครั้งที่ 3

เม.ย. - พ.ค.

65

ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค.

 65

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับ

งบประมาณ รอย

ละ 100

รวมยุทธศาสตรที่ 1 126,328,140      42,383,383.20   83,944,756.80      3 8 8
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข

1 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000              29,130.00             2 ครั้ง          

รอยละ 80 ของผู

รวมทําแบบ

ประเมินความพึง

พอใจมีความพึง

พอใจ

-เทศกาลปใหม 2565 20,870.00          29 ธ.ค.64

 - 4 ม.ค.65

29 ธ.ค.64

 - 4 ม.ค.65

อยูระหวางการ

เบิกจาย

-เทศกาลสงกรานต 2565 -                   10-16 

เม.ย.65

2 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (สํานัก

ปลัดเทศบาล)

50,000                                  -   50,000.00             ม.ค.-ม.ีค.65 ก.ค.65 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินความรู

3 โครงการสงเคราะห

ผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

(สํานักปลัดเทศบาล)

1,000,000                    20,269.00 979,731.00            ต.ค.64 - 

ก.ย.65

ต.ค.64 - 

ก.ย.65

รอยละ 100 ของ

ผูไดรับความ

เดือดรอนไดรับ

การชวยเหลือ

เบื้องตน

ระยะเวลาดําเนิน

โครงการตลอด

ทั้งปงบประมาณ

4 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องตน 

(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000                                  -   50,000.00             ก.ค.-ส.ค.65 ก.ค.-ส.ค.65 รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินความรู
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

5 โครงการจัดระบบสราง

ระเบียบนครตรังรวมพลัง

ดวยมือเรา (สํานัก

ปลัดเทศบาล)

80,000                        22,040.00 57,960.00             พ.ย.64 - 

ส.ค.65

ม.ค.65 กลุมเปาหมายไม

ต่ํากวารอยละ 80

 เขารวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 

200 คน

1.ผูเขารวมโครงการมีความ

พีงพอใจในโครงการที่

สอดคลองกับนโยบายเมือง

ปลอดภัยตามนโยบายของ

ผูบริหารเทศบาล "นครแหง

ความปลอดภัย" ระดับมาก

2.ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้นในระดับ

มากที่สุด

3.เทศบาลนครตรังสามารถ

นําเทคโนโลยีใหม ๆ มา

ประยุกตใชเพื่อชวยในการ

ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน

เปนเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City)

4.ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในการดําเนินงานตาม

นโยบายและมีความตองการ

ขยายจุดตรวจเพิ่มเติมจากที่

มีอยูในระดับมากที่สุด

6 โครงการอาสาจราจรเทศกิจ

 (สํานักปลัดเทศบาล)

80,000                                  -   80,000.00             พ.ย.64 - 

ส.ค.65

ก.ค.65 ผูเขาการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินไมนอย

กวารอยละ 80

7 โครงการเด็กเล็กเดินทาง

ปลอดภัย ดวยมาตรการ

สวมหมวกนิรภัย 100% 

(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000                                -   100,000.00            ม.ิย.-ก.ค.65 ม.ิย.-ก.ค.65 ผูเขาการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินไมนอย

กวารอยละ 80
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

8 โครงการเฝาระวังวัตถุตอง

สงสัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด 

(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000                                -   100,000.00            ม.ค.-ม.ีค.65 พ.ค.65 ผูเขาการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินไมนอย

กวารอยละ 80

9 โครงการ 1 ทองถิ่น  

1 ถนนปลอดภัย (สํานัก

ปลัดเทศบาล)

50,000                                  -   50,000.00             ธ.ค.64 - 

ก.ย. 65

ม.ิย.65 ผูเขาการอบรม

ผานเกณฑ

ประเมินไมนอย

กวารอยละ 80

10 โครงการรณรงคปองกันยา

เสพติดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

100,000                                -   100,000.00            เม.ย. 64 - 

ส.ค. 65

เม.ย. 64 -

 ส.ค. 65

ปละ 3 ครั้ง รอดําเนินการ

11 โครงการฝกอบรมเยาวชน

ภาคฤดูรอน

(สํานักการศึกษา)

400,000                                -   400,000.00            ม.ีค. - พ.ค.

 65

ม.ีค. - พ.ค.

 65

จัดอบรม จํานวน

 1 ครั้ง

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 2019(Covid-19)

12 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

 "สายรุงเกมส"

(สํานักการศึกษา)

300,000                                -   300,000.00            ม.ิย. - ก.ค.

 65

ม.ิย. - ก.ค.

 65

จัดการแขงขัน

กีฬาสีภายใน

โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครตรัง 

1 ครั้ง

รอดําเนินการ

13 โครงการแขงขันเทนนิส

เทศบาลนครตรัง     

(สํานักการศึกษา)

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

 65

30 เม.ย. - 

1 พ.ค. 65

จัดการแขงขัน

เทนนิส 1 ครั้ง

14 โครงการแขงขัน

บาสเกตบอลเทศบาลนคร

ตรัง (สํานักการศึกษา)

150,000                                -   150,000.00            ก.ค. - ส.ค.

 65

ก.ค. - ส.ค.

 65

จัดการแขงขัน

บาสเกตบอล 1 

ครั้ง

รอดําเนินการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

15 โครงการแขงขันฟุตบอล

งานประเพณีสงกรานต

(สํานักการศึกษา)

150,000                                -   150,000.00            ม.ีค. - เม.ย.

 65

5-12 เม.ย.

65

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล 1 ครั้ง

รอดําเนินการ

16 โครงการจัดการแขงขัน

เซปกตะกรอและตะกรอ

ลอดหวง

(สํานักการศึกษา)

100,000                      99,999.99 0.01                     ต.ค. - ธ.ค.

 64

18-20 

ธ.ค.64

จัดการแขงขัน

เซปกตะกรอและ

ตะกรอลอดหวง 

จํานวน 1 ครั้ง

กีฬาเซปกตะกรอ

รุนประชาชนเขารวมแขงขัน

 16 ทีม

รุนอาวุโสเขารวม 8 ทีม 

กีฬาตะกรอลอดหวงเขา

รวม 10 ทีม

เยาวชน และประชาชน

ในทองถิ่นไดพัฒนา

ทักษะทางการกีฬาและ

เพิ่มประสบการณมากขึ้น

17 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอล 7 คน มัชฌิม

ภูมิคัพตานยาเสพติด

(สํานักการศึกษา)

150,000                                -   150,000.00            ม.ิย. - ก.ค.

 65

ม.ิย. - ก.ค.

 65

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล 1 ครั้ง 

ตอป

รอดําเนินการ

18 โครงการจัดการแขงขัน

ฟุตบอลเทศบาลนครตรัง

(สํานักการศึกษา)

200,000                    198,797.00 1,203.00               พ.ย. - ธ.ค.

 64

20 - 30 

ธ.ค. 64

จัดการแขงขัน

ฟุตบอล จํานวน 1

 ครั้ง

ประชาชนในจังหวัดตรัง 

สมัครเขารวมแขงขัน

ฟุตบอล รุนอาวุโส จํานวน 

20 ทีม

เยาวชน และประชาชน

ในเขตเทศบาลมีทักษะ 

และมาตรฐานการเลน

กีฬาฟุตบอลสูงขึ้น

19 โครงการศิลป

สรางสุข

(สํานักการศึกษา)

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

พ.ค. 65

เ.ม.ย. - 

พ.ค. 65

เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล

นครตรังที่เขารวม

กิจกรรมมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

รอดําเนินการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

20 โครงการเฝาระวังและ

สงเสริมทันตสุขภาพ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

50,000                     -   50,000.00  ต.ค.64 - 

ก.ย.65

1 ธ.ค.64 

ถึง 30 

ก.ย.65

รอยละ 85 ของ

นักเรียนในสังกัด

ไดรับการตรวจ

สุขภาพชองปาก/

ทาฟลูออไรดวา

นิช ปการศึกษา

ละ  1 ครั้ง

21 โครงการควบคุมแมลงและ

พาหะนําโรค (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

500,000                     -   500,000.00  ต.ค.64 - 

ก.ย.65

1 ต.ค 64 

ถึง 30 ก.ย.

 65

1.รอยละ 100 

ของชุมชนไดรับ

การพน

หมอกควันกําจัด

ยุงลาย

2.รอยละ 100 

ของผูปวยที่เปน

โรค

ไขเลือดออกไดรับ

การพนสารเคมี

บริเวณบาน

3.รอยละ 80 

ของแกนนําชุมชนมี

ความรูและพึง

พอใจในระดับมาก

ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

22 โครงการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและควบคุม

ประชากรสุนัขจรจัด

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

200,000                     -   200,000.00  ต.ค.64

-ก.ย.65

ครั้งที่ 1    

  วันที่

16-18 

พ.ย.64,    

 ครั้งที่ 2 

วันที่ 

21-25 

ก.พ.65, 

ครั้งที่ 3 

วันที่ 7 -11

 ม.ีค.65

1.การใหบริการ

ฉีดวัคซีนโรคพิษ

สุนัขบา

ครอบคลุมพื้นที่

2.รอยละ 100 

สุนัขจรจัดที่จับ

ไดรับการตอน

และทําหมัน

23 โครงการมหกรรมอาหาร

ตรังดังทั่วโลก

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

 2565

1 เม.ย ถึง 

30 ม.ิย. 65

1. รอยละ 80 

ผูเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ

ในระดับมากถึง

มากที่สุด

2. รอยละ 80 

ของผูเขาอบรมมี

ความรู ความเขาใจ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

24 โครงการโรงพยาบาลหมื่น

เตียง

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

300,000                     -   300,000.00  ต.ค.64 - 

ก.ย.65

1 ต.ค 64 

ถึง 30 ก.ย.

 65

1. รอยละ 75 

ของผูปวยไดรับ

การสงเสริมฟนฟู

สุขภาพจากการ

เยี่ยมบาน

2.รอยละ100 

ของผูปวยที่สงตอ

ไดรับการดูแล

อยางตอเนื่อง

3. รอยละ 90 

ของผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจในระดับ

มาก

ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

25 โครงการสงเสริมการ

แพทยแผนไทยและแพทย

ทางเลือก (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000 - 100,000.00  ม.ค. - ม.ิย.

 2565

1-30 ม.ิย. 

65

1.มีการถายทอด

ความรูอยางนอย 

ป ละ 1 ครั้ง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

26 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

100,000 - 100,000.00  ม.ค. - ม.ิย.

 2565

1-30 พ.ค.

 65

1.รอยละ 80 

ของผูเขาอบรมมี

ความรูหลังอบรม

มากกวากอนอบรม

2.รอยละ 80 

ของผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจตอ

โครงการในระดับ

มากถึงมากที่สุด

   

27 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณอัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติราชนารี

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

46,500 - 46,500.00  ก.พ.-ก.ย.

2565

1 เม.ย ถึง 

30 พ.ค.65

1.รอยละ 100 

ของสุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล

นครตรังตาม

เปาหมายไดรับ

การฉีดวัคซีน

ปองกัน โรคพิษ

สุนัขบา
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

28 โครงการเฝาระวังและ

ควบคุมโรค 

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

120,000 - 120,000.00  พ.ย.64 - 

ก.ค.65

1 พ.ย.64 

ถึง 30 

ม.ิย.65

1.ผูเขารับการ

อบรมมีความรู

หลังอบรมเพิ่มขึ้น

รอยละ 80

2.ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจในระดับมาก

3.รอยละ 80 

ของประชาชน

อายุ 35 ปขึ้นไป

ในพื้นที่รับผิดชอบ

ไดรับการคัดกรอง

โรคไมติดตอ

อยูระหวางแจง

ความประสงค

จัดซื้อวัสดุตาม

โครงการ

29 โครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม)

100,000 26,255.00 73,745.00  พ.ค. - ก.ย.

2565

1 ม.ค ถึง 

30 ก.ย. 65

1.รอยละ 85 

ของนักเรียนที่พบ

ปญหาดาน

สุขภาพไดรับการ

แกไข

ผูกพัน 26,255 บ.

30 โครงการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

            320,000 - 320,000.00  ธ.ค.64 - 

ก.ย.65

9 ธ.ค. 64 

ถึง 30 

ก.ย.65

1.รอยละ 80 ของ

เปาหมายมี

โครงการ

ดําเนินงานภายใน

เขตเทศบาลนคร

ตรัง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

31 โครงการนันทนาการ

สําหรับคนพิการและผูดูแล

คนพิการ

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000            -                   100,000.00            กิจกรรม

นันทนาการที่

เหมาะสมแก

ผูสูงอายุ 

เดือนม.ค.-

มิ.ย.65

เดือนมิ.ย.-

ก.ย.65

รอยละ 90 คนพิการ

และผูดูแลคนพิการ

มีความพึงพอใจ 

32 โครงการนันทนาการ

สําหรับผูสูงอายุ

(กองสวัสดิการสังคม)

80,000              26,941.00          53,059.00             กิจกรรม

นันทนาการที่

เหมาะสมแก

ผูสูงอายุ เดือน

ม.ค.-มิ.ย.65 

(ตามบันทึก

ขอความที่ ตง 

52009/ 934 

ลงวันที่ 15 ธ.ค.

64 เรื่อง ขอ

อนุมัติแกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป พ.ศ.

2565)

งบประมาณ 

พ.ศ.2565)      

 -กิจกรรม

แขงขันกีฬา

ผูสูงอายุรวมกับ

อบจ.ตรัง เดือน

เม.ย.-ก.ค.65 

งบประมาณ 

พ.ศ.2565)      

   -กิจกรรม

แขงขันกีฬา

ผูสูงอายุรวมกับ

อบจ.ตรัง เดือน

เม.ย.-ก.ค.65

 -กิจกรรม HUB แหง

ความสุขผูสูงอายุ

เทศบาลนครตรัง -

กิจกรรมที่ 1 "นั่งสมาธ"ิ

 วิถีธรรมการดําเนิน

ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 

วันที่ 28 มกราคม 

2565 ณ วัดนิโคร

ธาราม -กิจกรรมที่ 2  -

กิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคสราง

ความสุขผูสูงอายุ วันที่ 

18 กุมภาพันธ 2565  -

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

เขาจังหวะประกอบ

ดนตรี  วันที่ 18  

มีนาคม 2565  -

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

เพนทผา  วันที่ 26 

เมษายน 2565  -

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ทําของที่ระลึก วันที่ 21

 พฤษภาคม 2565  -

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม

เสริมสรางความสุขดาน

สุขภาพผูสูงอายุ วันที่ 

21 มิถุนายน 2565 -

กิจกรรมแขงขันกีฬาผุ

สูงอายุรวมกับอบจ.ตรัง

 ดําเนินการเดือนเม.ย.-

ก.ค.65

รอยละ 90 ผูสูงอายุ

มีความพึงพอใจ



17

หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

33 โครงการปรับ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย

ใหแกคนพิการ

(กองสวัสดิการสังคม)

60,000              -                   60,000.00              -ประกาศการรับ

ลงทะเบียนขอรับ

ความชวยเหลือตาม

โครงการ/ลงพื้นที่

สํารวจเยี่ยมบาน

กลุมเปาหมาย

โครงการ เดือน

ต.ค.-ธ.ค.64         

 -ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯ/

ประกาศรายชื่อ

กลุมเปาหมายผูที่

ไดรับความ

ชวยเหลือเดือนธ.ค.

64-ม.ค.65           

  -ขออนุมัติจัดซื้อ

วัสดุตามโครงการ

ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯเดือน

ก.พ.-มี.ค.65

 -ประกาศ

การรับ

ลงทะเบียนฯ

เดือนต.ค.-

ธ.ค.64      

 -ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯ

เดือนธ.ค.

64-ม.ค.65 

 -ขออนุมัติ

จัดซื้อวัสดุฯ

เดือนก.พ.-

มี.ค.65

 -คนพิการ  ไมนอย

กวารอยละ 90  

ไดรับการชวยเหลือ 

โดยมติ

คณะกรรมการ

ชวยเหลือ ประชาชน

เทศบาลนครตรัง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

34 โครงการสงเคราะหและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขตพื้นที่

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000            -                   100,000.00            1.ประกาศการรับ

ลงทะเบียนขอรับ

ความชวยเหลือ

ตามโครงการ/ลง

พื้นที่สํารวจเยี่ยม

บาน

กลุมเปาหมาย

โครงการ เดือน

ต.ค.64-ก.พ.65    

 2.ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯ/

ประกาศรายชื่อ

กลุมเปาหมายผูที่

ไดรับความ

ชวยเหลือเดือน

ม.ีค.-เม.ย.65      

3.ขออนุมัติใหการ

ชวยเหลือตามมติ

ที่ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯเดือน

พ.ค.-ม.ิย.65      

 4. ลงพื้นที่ให

ความชวยเหลือ

กลุมเปาหมาย

เดือนมิ.ย.-ส.ค.65

1.ประกาศ

การรับลง ทะ

เบียนฯ /ลง

พื้นที่สํารวจ

เยี่ยมบานฯ

เดือนต.ค.

64-ก.พ.65   

   2.ประชุม

คณะกรรมการ

ชวยเหลือฯ/

ประกาศ

รายชื่อฯ

เดือนมี.ค.-

เม.ย.65     

3.ขออนุมัติ

ใหการ

ชวยเหลือ

เด็ก  ผูสูงอายุ  ผู

ยากไร  คนพิการ 

และครอบครัว

ผูมีรายไดนอยและ

ไรที่พึ่ง  ในเขตพื้นที่

เทศบาลนครตรัง ไม

นอยกวารอยละ 90 

ไดรับการชวยเหลือ

โดยมติ

คณะกรรมการ

ชวยเหลือประชาชน

เทศบาลนครตรัง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

35 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพชมรม

ผูสูงอายุ เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000            -                   100,000.00            1.คัดเลือก

คณะกรรมการ

ชมรม

ผูสูงอายุทุก

ชุมชน  

คณะกรรมการ

ชมรมผูสูงอายุ

เทศบาลนคร

ตรังที่ครบ

วาระเดือน

ม.ค.-ก.ค.65  

2.จัดกิจกรรม

อบรมให

ความรู

เกี่ยวกับการมี

สวนรวมและ

การพัฒนา

ศักยภาพ

ผูสูงอายุเดือน

ธ.ค.64-ก.ค.65

1.คัดเลือก

คณะกรรมการ

ชมรมผูสูงอายุ

ทุกชุมชน  

คณะกรรมการ

ชมรมผูสูงอายุ

เทศบาลนคร

ตรังที่ครบวาระ

เดือนม.ค.-ก.ค.

65               

  2.จัด

กิจกรรมความรู

เกี่ยวกับการมี

สวนรวมและ

การพัฒนา

ศักยภาพ

ผูสูงอายุเดือน

ธ.ค.64-ก.ค.65

-คะแนนแบบสอบ

ถามหลังการ

ประชุมอบรม  สูง

กวากอนอบรม

อยางนอยรอยละ

 50

-รอยละ 90 

ผูเขารวม มีความ

พึงพอใจ 
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

36 โครงการ TO BE NUMBER

 ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน

ในชุมชน)

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000              -                   50,000.00              -จัดกิจกรรม

ใหความรู

ความเขาใจ

เดือนมิ.ย.-

ก.ค.65       

(ตามบันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/934

 ลงวันที่ 15 

ธ.ค.64 เรื่อง 

ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)

  -เดือนมิ.ย.-

ก.ค.65
เทศบาลนครตรัง 

 มีการจัดตั้งศูนย

เพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน  (ชมรม  

TO  BE  

NUMBER ONE ) 

 ของเทศบาล

นครตรัง  และ

มีผูเขารวม

โครงการฯ  

จํานวน 100  คน

37 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี

(กองสวัสดิการสังคม)

60,000              -                   60,000.00              -ดําเนินการ

 จัดการ

แขงขัน

กีฬาเปตอง

เดือนเม.ย.65

เดือน เม.ย.

 65

รอยละ 80 ของ

จํานวนชุมชนที่

สงทีมเขารวม

แขงขัน

38 โครงการคัดเลือกและ

เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม

พัฒนาสตรี

และคณะกรรมการบริหาร

ชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000              -                   20,000.00              -ดําเนินการ

 เดือนพ.ย.

64 - ส.ค.65

เดือน พ.ย.

64 - ส.ค.65

 -รอยละ 100 

ของจํานวนกลุม

พัฒนาสตรีและ 

จํานวนชุมชนใน

เขตเทศบาล นคร

ตรัง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

39 โครงการจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

10,000              -                   10,000.00              -ดําเนินการ

เดือนม.ค.-

ม.ิย.65

-ดําเนินการ

เดือนม.ค.-

ม.ิย.65

สามารถจัดเก็บ

ขอมูลเพิ่มขึ้นรอย

ละ  10 ของ

ขอมูลปที่ผานมา

40 โครงการจิตอาสาเราทํา

ความดีดวยหัวใจเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000            -                   100,000.00             -จัด

กิจกรรม

อบรม

เครือขาย

แกนนําจิต

อาสาฯ 

เดือนพ.ค.-

 ก.ค.65

 -เดือน 

พ.ค.-ก.ค.65

 -กิจกรรมอบรม

เครือขายแกนนําจิต

อาสาเราทําความดี

ดวยหัวใจจํานวน 1 

ครั้งกลุมเปาหมาย 

ผูแทนองคกรชุมชน

และผูเกี่ยวของในเขต

เทศบาลนครตรัง

จํานวน100คนแขกผู

มีเกียรติและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

จํานวน 10 คน

-รอยละโดยภาพรวม

ของผูเขารวม

โครงการมีความพึง

พอใจในการเขารวม

โครงการฯ คิดเปน

รอยละ 80

-รอยละโดยภาพรวม

ของผูเขารวม

โครงการไดรับ

ประโยชนจากการจัด

โครงการ คิดเปนรอย

ละ 80



22

หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

41 โครงการเดินตามรอยพอ

สานตอหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000              20,478.00          29,522.00              1.กิจกรรม

อบรมให

ความรู

เขาใจหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

เดือนม.ค.-

มี.ค.65      

2.กิจกรรม

การคัดเลือก

บานตัวอยาง

วิถีพอเพียง

เดือนพ.ค.-

ก.ค.65

 1.กิจกรรม

อบรมให

ความรูเขาใจ

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงใน

วันที่  9  

กุมภาพันธ  

2565 ณ  

อาคาร

อเนกประสงค

 หองประชุม

 ชั้น 3 

เทศบาลนคร

ตรัง    2.

กิจกรรมการ

คัดเลือกบาน

ตัวอยางวิถี

พอเพียง ใน

วันที่ 9 มิ.ย.

65

 -รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมอบรมมี

ความพึงพอใจ

-มีการจัดสงบาน

เขารวมการ

คัดเลือก คิดเปน

รอยละ 15 ของ

จํานวนชุมชน

ทั้งหมดในเขต

เทศบาลนครตรัง

-มีการจัดสงบาน

ตัวอยางวิถีพอเพียง

เขารวมการ

คัดเลือกคิดเปน

รอยละ 15 ของ

จํานวนบาน

ตัวอยางวิถี

พอเพียงทั้งหมดใน

เขตเทศบาลนครตรัง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

42 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการดําเนินงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เทศบาลนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

50,000              12,550.00          37,450.00              -ดําเนินการ

จัดประชุม

เชิง

ปฏิบัติการฯ

เดือนมี.ค.-

เม.ย.65     

(ตามบันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/28  

ลงวันที่ 11 

ม.ค.65 เรื่อง 

ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)

ดําเนินการ

จัดประชุม

เชิง

ปฏิบัติการ 

ในวันที่ 15 

มี.ค.65 ณ  

หองประชุม 

ชั้น 3  

อาคาร

อเนกประสงค

 เทศบาล

นครตรัง

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมอบรม/

ประชุม/สัมมนา/

มีความพึงพอใจ

-มีผูเขารับการอบรมตาม

โครงการ จํานวน 55 คน 

และมีความพึงพอใจ

โดยรวมในการเขารวม

โครงการระดับมากขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 92

1.สตรีมีความรูความเขาใจใน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 

2. สตรีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง

และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 

3.คณะกรรมการพัฒนาสตรี

เทศบาลนครตรังมีความเขาใจ

ในแผนปฎิบัติงานในการ

ดําเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 

4.สตรีไดชวยประชาสัมพันธ

เพิ่มสมาชิกกองทุนเพื่อพัฒนา

อาชีพสรางงานสรางรายได

สนับสนุนการจัดทํากิจกรรม

สรางภาวะผูนํา
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

43 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน

(กองสวัสดิการสังคม)

96,000              26,225.00          69,775.00              -จัดแขงขัน

กีฬาเซปก

ตะกรอฯ 

เดือนมี.ค.65 

  (ตามบันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/934

 ลงวันที่ 15 

ธ.ค.64 เรื่อง 

ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)   

 -จัดอบรมให

ความรูฯ 

เดือนมิ.ย.65

 -จัดแขงขัน

กีฬาเซปก

ตะกรอฯ ใน

วันที่ 5 มี.ค.

65   ณ 

สนามกีฬา

ชุมชนหลัง

สนามกีฬา

 -ผูเขารวม

แขงขันกีฬาเซปก

ตะกรอฯ  มี

ความพึงพอใจไม

นอยกวา

รอยละ  80

 -ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ  80

-มีผูเขารวมแขงขันกีฬา

เซปกตะกรอฯ จํานวน 6 

ทีม และมีความพึงพอใจตอ

โครงการ ระดับมากขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 100

1.ผูนําชุมชนกลุมองคกร

ชุมชนเครือขายในชุมชน

และประชาชนทั่วไปไดมี

จิตสํานึกในการชวยกัน

สอดสองดูแลเยาวชนใน

ชุมชนใหหางไกลยาเสพ

ติด 2.ผูนําชุมชนกลุม

องคกรเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

44 โครงการแผนแมบทชุมชน

พึ่งตนเอง

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000              -                   20,000.00              -ดําเนินการ

จัดประชุม

เดือนมี.ค.-

เมย.65    

(ตามบันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/934

 ลงวันที่ 15 

ธ.ค.64 เรื่อง 

ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)

เดือนมี.ค.-

เมย.65
รอยละ 100 ของ

จํานวนชุมชน

ทั้งหมดเขารวม

จัดทําแผนแมบท

ชุมชนพึ่งตนเอง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

45 โครงการสงเสริมการ

ดําเนินงานเพื่อยุติความ

รุนแรงในครอบครัว

(กองสวัสดิการสังคม)

30,000              15,749.00          14,251.00              -ดําเนินการ

จัดกิจกรรม

อบรมให

ความรู เดือน

 ธ.ค.64 

(ตามบันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/830

 ลงวันที่ 24 

พ.ย.64 เรื่อง

 ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)

ดําเนินการ

จัดกิจกรรม

อบรมให

ความรูวันที่  

23 ธ.ค.64  

ณ หอง

ประชุม  ชั้น 

3 อาคาร

อเนกประสงค

ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

 -มีผูเขารับการอบรมตาม

โครงการ จํานวน 50 คน 

และมีความพึงพอใจ

โดยรวมในการเขารวม

โครงการระดับมากขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 100

1.ผูเขารับการอบรมเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาความ

รุนแรงในครอบครัว          

2.ประธานคณะกรรมการ

บริหารชุมชน/ประธาน

คณะกรรมการกลุมสตร/ี

กรรมการชุมชน/กรรมการ

สตรี ไดรับความรู ความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ครอบครัว (บทบาทของสามี

ภรรยา บทบาทของพอแม 

บทบาทของลูก) และปลูกฝง

วิถีการดําเนินชีวิตที่ดี          

3.ประธานคณะกรรมการ

บริหารชุมชน/ประธาน

คณะกรรมการกลุมสตร/ี

กรรมการชุมชน/กรรมการ

สตรี มีสวนรับผิดชอบตอสังคม

 เพื่อจะไดไมสรางปญหา

ใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม

 และมีสวนรวมในการปองกัน

และแกไขปญหา
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

46 โครงการสภาเมืองนครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

300,000            8,914.00            291,086.00             -ดําเนินการ

กิจกรรม

คัดเลือก

คณะกรรมการ

สภาเมืองฯ 

เดือนต.ค.-

พ.ย.64        

 -ดําเนินการ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

ศักยภาพ

คณะ

กรรมการฯ

เดือนธ.ค.64-

ม.ค.65       

 -ดําเนินการ

กิจกรรม

ประชุมสภา

เมืองฯ เดือน

ม.ค.-ก.ย.65

 -ดําเนินการ

กิจกรรม

คัดเลือก

คณะกรรมการ

สภาเมืองฯ 

เดือนต.ค.-

พ.ย.64      -

ดําเนินการ

จัดกิจกรรม

พัฒนา

ศักยภาพ

คณะ

กรรมการฯ

เดือนธ.ค.

64-ม.ค.65 

 -ดําเนินการ

กิจกรรม

ประชุมสภา

เมืองฯ เดือน

ม.ค.-ก.ย.65

เทศบาลนครตรัง

มีสภาเมืองนคร

ตรังจํานวน 1 ชุด 

-มีการอบรม/

ศึกษาดูงานปละ 1

 ครั้ง

-คณะ กรรมการ

จัดเวทีแสดง

ความคิดเห็นปละ

 3 ครั้ง

47 โครงการอบรมสัมมนา 

"ครอบครัวอบอุนตนทุน

สังคมไทย"

(กองสวัสดิการสังคม)

100,000            -                   100,000.00             -ดําเนินการ

เดือนพ.ค.-

ส.ค. 2565

 -เดือน

พ.ค.-ส.ค. 

2565

ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

48 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกองทุนแมของ

แผนดิน

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000              -                   20,000.00             -ดําเนินการ

เดือน เม.ย. -

 ก.ย.65(ตาม

บันทึก

ขอความที่ ตง

 52009/226

 ลงวันที่ 11 

มี.ค.65 เรื่อง 

ขออนุมัติ

แกไขแผน

ดําเนินงาน

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ. 2565)

เดือน เม.ย.

 - ก.ย.65

ผูเขารับการ

อบรมมีความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

49 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมและ

เพื่อความเขมแข็งของกลุม

สตรี

(กองสวัสดิการสังคม)

517,830            230,860.00        286,970.00            -ดําเนินการ

เดือนพ.ย.

64 -ส.ค.65

1.ชุมชนโคกขัน 1 

(กิจกรรมเย็บถุงผาดวย

มือ) วันที่ 4 ธ.ค.64  ณ  

ที่ทําการชุมชนโคกขัน2.

ชุมชนกะพังสุรินทร

(กิจกรรมการทําเดคู

พารต) วันที่ 4 ธ.ค.64  

ณ ที่ทําการชุมชนกะพัง

สุรินทร 3.ชุมชนบาน

หนองยวน 1 (กิจกรรม

การทําผามัดยอม) วันที่ 

10-11 ธ.ค.64  ณ 

โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูม)ิ4.ชุมชน

นาตาลวง 2 (กิจกรรม

การทําผามัดยอม) วันที่ 

 11 ธ.ค.64 ณ บานนาง

สมใจ แกววิจิตร 5.

ชุมชนบางรัก 4 (กิจกรรม

 DIY กระเปากระจูด) 

วันที่ 18-19 ธ.ค.64 ณ 

ที่ทําการชุมชนบางรัก 6.

ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 2  

(กิจกรรมทําฝาชีแฟนซ)ี 

วันที่ 25-26 ธ.ค.64 ณ 

ที่ทําการชุมชนคลองน้ํา

เจ็ด 7.ชุมชนวิเศษกุล 2 

(กิจกรรมการทําผามัด

ยอม) วันที่ 26 ธ.ค.64 ณ

 ที่ทําการชุมชนวิเศษกุล 

8.ชุมชนบางรัก 1 

(กิจกรรมการเพนทผา

ปาเตะ) วันที่ 8-9 ม.ค.65

 ณ ที่ทําการชุมชนบางรัก

 รอยละ 100ของ

จํานวนชุมชนที่

ไดรับงบประมาณ

สามารถสง

หลักฐานการ

เบิกจายได

ถูกตองตาม

ระเบียบ

 -กลุมสตรีขอสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุน 

จํานวน  16 ชุมชน  จํานวน

  16 กิจกรรม และได

ดําเนินโครงการ  จํานวน 8 

 ชุมชนจํานวน  8  กิจกรรม

  และสงรายงานการ

จายเงินอุดหนุนพรอม

หลักฐานการเบิกจายได

ถูกตองตามระเบียบ

 1.สนับสนุนกลุมสตรีใน

การจัดการประชุมเพื่อ

เตรียมรวมกิจกรรมตางๆ

ของเทศบาล

2.สนับสนุนดานคาใชจาย

ใหแกกลุมสตรีเปนคา

วัสดุในการจัดการประชุม

3.กลุมสตรีมีความความ

เข็มแข็ง มีขวัญและ

กําลังใจมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

50 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมและ

เพื่อความเขมแข็งชุมชน

(กองสวัสดิการสังคม)

627,690            397,670.00        230,020.00             -ดําเนินการ

เดือนพ.ย.64

 -ส.ค.65

1.ชุมชนโคกขัน 3 

(กิจกรรมประดิษฐรอย

มาลัยพลาสติก) วันที่ 27

พ.ย.64  ณ  ที่ทําการ

ชุมชนโคกขัน 2.ชุมชน

บางรัก 1 (กิจกรรมการ

ทําผามัดยอม) วันที่ 

27-28 พ.ย.64   ณ  ที่

ทําการชุมชนบางรัก 3.

ชุมชนบางรัก 1(กิจกรรม

สืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่น) วันที่ 

5-6,11-12,25-26 ธ.ค.64

 วันที่ 8-9,15-16 ม.ค.64

 ณ ที่ทําการชุมชนบางรัก

 4.ชุมชนโคกขัน 1 

(กิจกรรมปกกระเปาสาน

ดวยริบบิ้น วันที่  12 

ธ.ค.64 5.ชุมชนยาน

การคา 4 (กิจกรรมสวน

ผักคนเมือง) วันที่ 18 

ธ.ค.64 ณ เรือนนิตฐา 6.

ชุมชนหลังควนหาญ 

(กิจกรรมการเพนทผา

บนผืนปาเตะ) วันที่  

18-19 ธ.ค.64    7.

ชุมชนยานการคา 2 

(กิจกรรมอบรมสัมมนา

และการปฏิบัติการเพนท

สีเสื้อชนิดและลายตางๆ)

 วันที่ 18-19 ธ.ค.64 ณ 

ที่ทําการชุมชนยาน

การคา 2

รอยละ 100 ของ

จํานวนชุมชนที่ไดรับ

งบประมาณสามารถ

สงหลักฐานการ

เบิกจาย

ไดถูกตองตาม

ระเบียบ

 -ชุมชนขอสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน

   13 ชุมชน  จํานวน  17  

กิจกรรมและไดดําเนินโครงการ 

 จํานวน 8 ชุมชน จํานวน  11 

 กิจกรรม  และสงรายงานการ

จายเงินอุดหนุนพรอมหลักฐาน

การเบิกจายไดถูกตองตาม

ระเบียบ

 1.สนับสนุนชุมชนในการ

จัดการประชุมเพื่อเตรียม

รวมกิจกรรมตางๆของ

เทศบาล

2.สนับสนุนดานคาใชจาย

ใหแกชุมชนเปนคาวัสดุใน

การจัดการประชุม

3.ชุมชนมีความความเข็มแข็ง

 มีขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น

8.ชุมชนโคกขัน 1 

(กิจกรรมการทําตะกรา

ใสของอเนกประสงค) 

วันที่  19 ธ.ค.64 ณ ที่

ทําการชุมชนโคกขัน 9.

ชุมชวิเศษกุล 3 

(กิจกรรมกาเพนทเสื้อ) 

วันที่ 19 ธ.ค.64 ณ ที่ทํา

การชุมชนวิเศษกุล 10.

ชุมชนโคกขัน 3 

(กิจกรรมสานกระเปา

ดวยเสนพลาสติก วันที่ 

25-26 ธ.ค.64 11.ชุมชน

บานหนองยวน 3 

(กิจกรรมการทําผาบา

ติก) วันที่  8-9 ม.ค.64 ณ

 โรงเรียนเทศบาล 4 

(วัดมัชฌิมภูม)ิ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

51 โครงการสรางหลักประกัน

ดานรายไดแกผูสูงอายุ 

(เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ

(กองสวัสดิการสังคม)

67,623,600 32,818,400.00    34,805,200.00         -ดําเนินการ

เดือนต.ค.64-

ก.ย.65

เดือนต.ค.

64-ก.ย.65

รอยละ 100 ของ

จํานวนครั้งที่

เทศบาลสามารถ

จายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ไดครบถวนถูกตอง

ตามประกาศ

เทศบาล  เรื่อง 

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

ฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 ภายในวันที่ 

10 ของทุกเดือน

52 โครงการสนับสนุนการ

เสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

(กองสวัสดิการสังคม)

11,584,800 3,182,140.00      8,402,660.00          -ดําเนินการ

เดือนต.ค.

64-ก.ย.65

เดือนต.ค.

64-ก.ย.65
จํานวนครั้งที่

เทศบาลจายเงิน

เบี้ยความพิการ

ไดครบถวน

ถูกตองตาม

ประกาศ เรื่อง 

บัญชีรายชื่อผูมี

สิทธิฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

2565 ภายในวันที่

 10ของทุกเดือน

53 โครงการสงเคราะหผูปวย

โรคเอดส

(กองสวัสดิการสังคม)

270,000            130,000.00        140,000.00             -ดําเนินการ

เดือนต.ค.

64-ก.ย.65

เดือนต.ค.

64-ก.ย.65
รอยละ 90  

ผูปวยเอดสที่มี

สิทธิรับเงิน

สงเคราะห

มีความ

พึงพอใจ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

54 โครงการเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

นครตรัง

(กองสวัสดิการสังคม)

35,900              -                   35,900.00              -ดําเนินการ

เดือนก.ค.-

ก.ย.65

เดือน ก.ค.-

ก.ย.65
1 สวน

รวมยุทธศาสตรที่ 2 87,252,320       37,258,157.99   49,994,162.01      7 26 21

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ

1 โครงการพัฒนา

สวนสาธารณะ กะพัง

สุรินทร(สํานักชาง)

48,000,000        -                   48,000,000.00        ธ.ค.64-ส.ค.65 ก.พ.-ก.ย.65 1 แหง สวนสาธารณะไดรับการ

พัฒนาใหเปนแหลงทอง

เที่ยวเพิ่มขึ้น

มีสถานที่จัดกิจกรรม 

เพียงพอสรางแหลง

การคา สรางอาชีพ สราง

รายไดอยางยั่งยืน เกิด

แรงงานคืนถิ่น ครอบครัว

 อบอุน ลดปญหาสังคม

ทบทวนแบบรูป

รายการงาน

กอสราง

2 โครงการติดตั้งประตูบังตา

เหล็กยืด(กองสวัสดิการ

สังคม)

27,600              -                   27,600                 ธ.ค.64-

ส.ค.65

1 แหง

3 โครงการกอสรางโรงเรือน

ปุยอินทรีย โรงเรียน

เทศบาล 5 (วัดควนขัน)

145,400            -                   145,400                ม.ค. - ม.ิย.

 65

ม.ค. - ม.ิย.

 65

1 หลัง กําหนดราคากลาง

4 โครงการกอสรางรั้วดานทิศ

ตะวันตก โรงเรียนเทศบาล 

6 (วัดตันตยาภิรม)

1,370,000          -                   1,370,000             ม.ค. - ม.ิย.

 65

ม.ค. - ม.ิย.

 65

1 รั้ว ทํารูปแบบ

รายการกอสราง
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

5 โครงการกอสรางรั้วดานทิศ

ใต โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด

ตันตยาภิรม)

2,610,000          -                   2,610,000             ม.ค. - ม.ิย.

 65

ม.ค. - ม.ิย.

 65

1 รั้ว ทํารูปแบบ

รายการกอสราง

6 โครงการปรับปรุงหองศูนย

การเรียนรู โรงเรียนเทศบาล

 3 (บานนาตาลวง)

295,000            -                   295,000                ม.ค. - ม.ิย.

 65

ม.ค. - ม.ิย.

 65

2 หอง ทํารูปแบบ

รายการกอสราง

รวมยุทธศาสตรที่ 3 52,448,000       -                  52,448,000          -       6           -          

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 

(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000              -                   30,000.00             24 เม.ย.65 24 เม.ย.65 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ

2 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี

และวันสําคัญอื่นๆ  (สํานัก

ปลัดเทศบาล)

400,000            292,500.00           

-พิธีบําเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรําลึก ร.9ฯ

-                   13 ต.ค.64 จว.จัดตาม

มาตรการฯ จึง

ไมมีการดําเนิน

โครงการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

-พิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรียฯ

107,500.00        21 ต.ค.64 หนวยงานราชการจังหวัด

ตรัง พนักงานเทศบาล 

พนักงานจาง ลูกจางประจํา

 เทศบาลนครตรัง จํานวน 

160 คน

1.มีการรวมพลังมวลชน 

เพื่อถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย

สมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชินีนาถ          

2.ประชาชนทุกหมูเหลา 

และขาราชการ พนักงาน

เทศบาล ลูกจางและ

ประชาชนทั่วไปทุกหมู

เหลา ไดตระหนักถึงพระ

มหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรม

ราชชนนีมีตอพสกนิกร

ชาวไทย

-พิธีบําเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรําลึก ร.5ฯ

-                   23 ต.ค.64 ไมมีหนังสือสั่ง

การจากจังหวัด

-กิจกรรมเนื่องในวันคลาย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

-                   5 ธ.ค.64 ไมมีหนังสือสั่ง

การจากจังหวัด

-กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระ

บรมราชินี

- 3 ม.ิย.65

-กิจกรมเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ร.10

-                   28 ก.ค.65
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

-                   12 ส.ค.65

3 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควร

บูชา  (สํานักปลัดเทศบาล)

100,000            -                   100,000.00            10 เม.ย.65 เม.ย.-65 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ

4 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

ทองเที่ยว  (สํานัก

ปลัดเทศบาล)

400,000            5,000.00               พ.ย. 64-

ส.ค.65

พ.ย. 64-

ส.ค.65

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว

395,000.00        20 ธ.ค.64

 -20 ม.ค.65

20ธ.ค.64

 -20ม.ค.65

อยูระหวาง

เบิกจาย

จัดอบรม/ประชุม 

ผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยว

-                   ธ.ค.64 -

ก.ย.65

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว

-                   ธ.ค. 64-

ก.ย. 65

อยางนอย 2 

กิจกรรม อยาง

นอย 1 ชิ้นงาน



36

หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

5 โครงการจัดกิจกรรมทําบุญ

ตักบาตรเนื่องใน

วันขึ้นปใหม

(สํานักการศึกษา)

30,000              -                   30,000.00             พ.ย. 64 - 

ม.ค. 65

พ.ย. 64 - 

ม.ค. 65

เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

 (COVID – 19)  

โอนลด 20,000 

บาท

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลเขาพรรษา

(สํานักการศึกษา)

35,000              -                   35,000.00             ม.ิย. - ส.ค.

 65

ม.ิย. - ส.ค.

 65

เด็กและเยาวชน

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

รอดําเนินการ

7 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลวันมาฆบูชา

(สํานักการศึกษา)

20,000              17,858.00          2,142.00               ม.ค. - ม.ีค.

 64

16-ก.พ.-65 เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม 

ไมนอยกวารอย

ละ60 ของ

เปาหมาย

1. ไดขารวมกิจกรรมทั้ง 9 วัด 

ในเขตทน.ตรัง

2. มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ

 540 คน เฉลี่ยวัดละประมาณ 

60 คน

1. พุทธศาสนิกชนมีความรู

ความเขาใจเรื่องราว

ความสําคัญของวันมาฆบูชา

และถายทอดใหผูอื่นรูและ

เขาใจไดอยางถูกตอง

2. พุทธศาสนิกชนรวม

อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม

อันดีงามทางพระพุทธศาสนา

ใหคงอยูคูบานคูเมืองสืบไป

3. พุทธศาสนิกชนนําเอา

หลักธรรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองและมีความสุขในสังคม
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

8 โครงการจัดกิจกรรม

เนื่องในเทศกาล

วันวิสาขบูชา

(สํานักการศึกษา)

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

 65

เม.ย. - 

พ.ค. 65

เด็กเยาวชนและ

ประชาชนเขารวม

ไมนอยกวารอยละ

 60 ของเปาหมาย

รอดําเนินการ

9 โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ทางศาสนาอิสลาม

(สํานักการศึกษา)

50,000              33,900.00          16,100.00             ม.ีค. - เม.ย.

 65

28 - 30 

ม.ีค. 65

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

เด็กและเยาวชนมุสลิม 

จํานวน 35 คน ไดเขารวม

โครงการ

เด็กและเยาวชนมุสลิมมี

ความรูความเขาใจ 

หลักการพื้นฐานของ

ศาสนาอิสลาม

10 โครงการจัดงานประเพณี

ชักพระวัดควนขัน

(สํานักการศึกษา)

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

 65

16-17 

เม.ย.65

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

 (COVID – 19)

11 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

(สํานักการศึกษา)

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

 64

ต.ค. - ธ.ค.

 64

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจาก

สถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019

 (COVID – 19)
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

12 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต

(สํานักการศึกษา)

200,000            3,000.00            197,000.00             ก.พ. - 

พ.ค. 65

13-เม.ย.-65 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ

รวมยุทธศาสตรที่ 4 1,685,000         557,258           1,127,742           2          2           8             

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน

1 โครงการรักษน้ําตามแนว

พระราชดําริ

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

2565

1 ม.ีค. ถึง

 30 เม.ย.

 65

1.รอยละ 80 

ของผูเขาอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้น

2.มีการเฝาระวัง

และตรวจวัด

คุณภาพน้ํา 1 

ครั้ง/ป

2 โครงการเสริมสรางการมี

สวนรวมการจัดการขยะ

เทศบาลนครตรัง

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

2565

1 เม.ย. ถึง

 30 ก.ย. 

65

1.รอยละ 90   ผู

เขาอบรมมี

ความรูและมี

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก ถึง

มากที่สุด 

2.มีแหลงเรียนรู

การจัดการขยะ 

ชุมชนอยางนอย 

27 ชุมชน

  อยูระหวางเสนอ

ขออนุมัติโครงการ
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

3 โครงการพัฒนาลําคลอง

และหนองน้ําภายในเขต

เทศบาลนครตรัง(สํานักชาง)

100,000            -                   100,000.00            ต.ค.64-ส.ค.65 ต.ค.64-ส.ค.

65
อยางนอย 2 

ครั้ง/ป

ดําเนินการจัดเก็บขยะและ

วัชพืชในลําคลองหนองน้ํา

ทุกเดือน

ลดปริมาณขยะ วัชพืชและ

สิ่งกีดขวางในลําคลอง

หนองน้ํา

ไมใชงบประมาณ

4 โครงการจัดการขยะมูล

ฝอยและฝงกลบแบบถูก

หลักสุขาภิบาล(สํานักชาง)

2,000,000          -                   2,000,000.00         ต.ค.64-

ส.ค.65

อยางนอย    1 

ครั้ง/ป

จางเหมาฝงกลบขยะ 

คาจางเหมายกคันบอฝง

กลบขยะ หรือคาจางเหมา

รื้อรอนขยะ

ปริมาณขยะตกคางสะสม

ในระบบกําจัดขยะลดลง

ขออนุมัติจายเงิน

สะสมดําเนินการ

แทน

5 โครงการกอสรางบอ

สังเกตการณน้ําใตดิน ศูนย

กําจัดมูลฝอยเทศบาลนคร

ตรัง(สํานักชาง)

260,000            -                   260,000.00            ธ.ค.64-

ส.ค.65

ธ.ค.64-

ส.ค.65

4 บอ มีบอสังเกตการณน้ําใต ดิน

ตามหลักเกณฑของ กรม

ควบคุมมลพิษ

สามารถตรวจสอบการ 

ปนเปอนน้ําชะขยะที่ 

อาจซึมลงไปยังน้ําใตดินได

ดําเนินการทาง

พัสดุ

6 โครงการปรับปรุงระบบทอ

สงน้ําสถานีสูบน้ําเสียวัด

ตันตยาภิรม (PS3)(สํานัก

ชาง)

443,000            -                   443,000.00            ธ.ค.64-

ม.ิย.65

ธ.ค.64-

ม.ิย.65

1 ระบบ มีระบบทอสงน้ําเสียที่ได

มาตรฐาน

ระบบทอสงน้ําเสียไดรับ

การปรับปรุงใหอยูใน 

สภาพใชงานไดดีตามปกติ

ดําเนินการทาง

พัสดุ

7 โครงการปรับปรุงระบบ

บําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย

ศูนยกําจัดมูลฝอยเทศบาล

นครตรัง(สํานักชาง)

4,200,000          -                   4,200,000.00         ธ.ค.64-

ก.ย.65

ก.พ.-ก.ย.65 1 ระบบ มีระบบบําบัดน้ําชะขยะมูล

ฝอยที่สามารถบําบัดน้ําเสีย

จากการ จัดการขยะมูลฝอย

ไดอยางมี ประสิทธิภาพ

ปองกันการเกิดผล

กระทบดานมลพิษทาง 

น้ําตอชุมชนที่อยู ใกลเคียง

ทบทวนแบบรูป

รายการงาน

กอสราง

รวมยุทธศาสตรที่ 5 7,203,000         -                  7,203,000           -       6           1             
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

(กองการเจาหนาที)่

550,000            -                   550,000                รอยละ 70 ของ

บุคลากร 

เทศบาลนครตรัง

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ

กิจกรรมที่ 1 :  หลักสูตร 

การเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการ 

จัดทํารางขอบเขตงาน

(TOR) ตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและ การบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เม.ย.-ก.ค.65 เม.ย.-ก.ค.

65

กิจกรรมที่ 2 :  หลักสูตร

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ของ เทศบาลนครตรัง

ต.ค.64-

ม.ีค.65

ยกเลิก

กิจกรรมที่ 3 :  หลักสูตร

วินัยเบื้องตนสําหรับ 

พนักงานสวนทองถิ่น

เม.ย.-ก.ค.65 เม.ย.-ก.ค.

65

กิจกรรมที่ 4 :  หลักสูตร

การเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของ ผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา

เม.ย.-ก.ค.65 เม.ย.-ก.ค.

65

1
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

กิจกรรมที่ 5 :  หลักสูตร

การสรางและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม สําหรับการจัด

การศึกษา ปฐมวัย

เม.ย.-ม.ิย.65 เม.ย.-ม.ิย.

65

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรดานการจัด

การขยะแบบครบ

วงจร และการจัดการ

สิ่งแวดลอม

(กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม)

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

2565

1 เม.ย ถึง 

30 มิ.ย. 65
1.รอยละ 80 ผู

เขาอบรมมี

ความรูเพิ่มขึ้น

2.รอยละ 90

ผูเขารวมศึกษาดู

งานมีความพึง

พอใจในระดับ

มากถึงมากที่สุด

  อยูระหวางเสนอขอ

อนุมัติโครงการ

3 โครงการประชาสัมพันธสู

ยุคไทยแลนด 4.0

(กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ)

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

65

พ.ค.-ก.ย. 

65

รอยละ 80 ของ

ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ

4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ

เทศบาลนครตรัง

(กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ)

850,000            -                   850,000                ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

รอยละ 80 ของผู

ไดรับเอกสารมี

ความพึงพอใจ

-เชาเวลา

ออกอากาศ

-รายงานประจําป

 -นางฟาสาร

5 โครงการปรับปรุงรั้วพรอม

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารเก็บเอกสารและพัสดุ

กองคลัง (กองคลัง)

165,900            -                   165,900                ต.ค. 64 - 

ม.ิย. 65

พ.ย.-64 1 รั้ว
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ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

6 โครงการปรับปรุงหอง

สํานักชางเดิมเพื่อใช

ปฏิบัติงานกองการ

เจาหนาที่

2,840,000          -                   2,840,000             ธ.ค. 64 - 

ม.ิย. 65

1 หอง

7 โครงการปรับปรุงระบบ

บําบัดน้ําเสียโรงฆาสัตว

เทศบาลนครตรัง (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

6,863,620          -                   6,863,620             ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

โรงฆาสัตวมี

ระบบบําบัดน้ํา

เสียที่ไดมาตรฐาน

 จํานวน 1 แหง

105 รวมยุทธศาสตรที่ 6 11,469,520       -                  11,469,520          0 5 2

รวม 105 โครงการ 286,385,980      80,198,799.19   206,187,180.81    12        53          40           
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หมายเหตุอยูระหวาง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลํา

ดับ
โครงการ/หนวยงาน

งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
 คงเหลือ

ตัวชี้วัด

โครงการ (KPI) 

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ผลผลิต/

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

ผลลัพธ/

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

ไมได

ดําเนินการ/

ยกเลิก

โครงการ

หวงเวลาที่

กําหนดไว

ตาม

แผนการ

ดําเนินงาน

กําหนดวัน

ดําเนินการ 

(ระบุวันที่/

ชวงเวลา)
แลวเสร็จ

 เบิกจาย

งบประมาณ
เบิกจาย

คงเหลือ เสร็จ อยูระหวางฯ
ไมได

ดําเนินการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 1 126,328,140       42,383,383.20    83,944,756.80       3           8            8              19           

ยุทธศาสตรที่ 2 87,252,320        37,258,157.99    49,994,162.01       7           26          21            54           

ยุทธศาสตรที่ 3 52,448,000        -                   52,448,000.00       -        6            -           6            

ยุทธศาสตรที่ 4 1,685,000          557,258.00        1,127,742.00        2           2            8              12           

ยุทธศาสตรที่ 5 7,203,000          -                   7,203,000.00        -        6            1              7            

ยุทธศาสตรที่ 6 11,469,520        -                   11,469,520.00       -        5            2              7            

รวม 286,385,980      80,198,799.19   206,187,180.81    12        53          40           105        

รอยละ 28.00               11.43 50.48 38.10

ล 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ขอมูล เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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