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

 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๓๐ (๕)  กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
  ดังน้ัน  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕)  เทศบาลนครตรังจึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรังในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการเทศบาลนครตรัง  (รายละเอียดดังเอกสารแนบทายประกาศน้ี) 
 
  ทั้งน้ี  หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค
จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง  สามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่เทศบาลนครตรัง  แจงผานผูบริหารเทศบาลนครตรัง  หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกสของเทศบาล
นครตรัง  (trang_city@yahoo.com)  เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังตอไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 (นายอภิชิต  วิโนทัย) 
            นายกเทศมนตรีนครตรัง 
 

 

 

 



 
สารบัญ 

 

 หนา 
บทนํา 
 

 

สวนที่ 1  
     -วิสัยทัศนของเทศบาลนครตรัง 
 

1 

     -พันธกิจของเทศบาลนครตรัง 
 

1 

     -คานิยม 2 
 

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง 
 

2 

     -การวางแผนงบประมาณ 
 

4 

     -การจัดทํางบประมาณ 
 

5 

     -การดําเนินงาน 
 

6 

     -การใชจายงบประมาณ 
 

8 

สวนที่ 2  
     -ผลการดําเนินงาน 
 

11 

     -ผลการดําเนินงานโครงการท่ีคณะกรรมการฯ คัดเลือก  
 

42 

สวนที่ 3  
     -ปญหาและอุปสรรค 65 

 

     -สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 68 
 

สวนที่ 4  
     -สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 73 
  
  



 
 

บทนํา 
 

 การติดตามและประเมินผล  เปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว  อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวากําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
ประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบ เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับประโยชน  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
งบประมาณเพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการตดิตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปน
ปรนัย เช่ือถือได เพ่ือติดตามความคืบหนาในการดําเนินโครงการเพ่ือใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาได
ทันตอเหตุการณ 
 ดังนั้น  เพ่ือรายงานขอมูลยอนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และผลการ
ดําเนินงานภายในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 ท่ีผานมา  เพ่ือแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน  เทศบาลนครตรังจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ 
โดยท่ัวกัน 
 
         เทศบาลนครตรัง 
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การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 
********************************** 

 

      ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ินตองรายงานผลการดํา เนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัด ทํางบประมาณ  
การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป   เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ 
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30(5) เทศบาลนครตรังจึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึง
ดําเนินการในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555  มาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้คือ  

 ก.  วิสัยทัศน  (Vision) 
       "สังคมดี  มีคุณภาพ  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูเมืองแหงการเรียนรู" 

ข.  พันธกิจ  (Mission) 
      1.  สรางความสมดุลของการพัฒนาระหวางคน สังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 2.  สงเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนสังคมใหมีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
เพ่ือมุงไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 
 5.  สงเสริมการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 
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ค.  คานิยม 
 “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 

ง.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  (Strategies)   เทศบาลนครตรังไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว  8  ยุทธศาสตร ดังนี ้
  1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
           1.1 พัฒนาจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีมาตรฐาน 
           1.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
           1.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล 
  1.4 สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
  1.5 สนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
   2.1 ปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหสมบูรณปลอดภัยจากโรค 
   2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชน และสถานท่ีมีความสะอาด ความปลอดโรค 
  3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
   3.1 สรางจิตสํานึก เฝาระวัง บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว 
  3.3 เพ่ิมศักยภาพ กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
  4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
  4.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพท่ีมีอยู 

4.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 
     5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   5.1 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบประชาธิปไตย 
   5.2 รักษาความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของชุมชน 

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
   6.1 อนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมเอกลักษณ จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   6.2 สงเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 
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7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 

   7.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 
   7.2 ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 
  7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
  7.5 พัฒนาความเปนเลิศการเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองคกร 

8. อยูดีมีสุขของประชาชน 
   8.1 สงเคราะหสังคมอยางท่ัวถึงและสงเสริมสนับสนุนชีวิตท่ีมีคุณคา 

8.2 เสริมสรางความเขมแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แกประชาชน 
   8.4 สนับสนุนสงเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 



จ.  การวางแผนงบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ทั้งน้ีไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  และฉบับเพิ่มเติม  ดังน้ี

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557

               เทศบาลนครตรัง  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)   เมื่อวันที่   27   มิถุนายน  2554
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               เทศบาลนครตรัง    ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.2554-2559)    และแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2555-2557)  และฉบับเพิ่มเติม   ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวที
ประชาคม   การประชุมกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่    
กอนนํามา จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

69 962,719,000       54 57,398,000        53 55,298,000      

2. การอนามัยและการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ

17 51,526,000         14 26,350,000        14 26,350,000      

3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม
การทองเที่ยว

17 856,023,000       26 702,075,000      9 4,800,000        

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสราง
พ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน

51 199,451,500       19 668,612,000      22 251,703,800    

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 15 8,680,000           11 2,610,000          11 2,625,500        
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

16 11,508,000         15 11,500,000        15 11,500,000      

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 62 271,072,420       47 54,656,420        37 241,623,500    
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 20 117,629,900       25 43,903,900        23 43,653,900      

รวม 267 2,478,609,820    211 1,567,105,320   184 637,554,700    



ฉ.  การจัดทํางบประมาณ

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 52 53,261,520.00                        
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 13 26,350,500.00                        
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

9 197,543,000.00                      

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดมาตรฐาน

35 53,717,000.00                        

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 7,300,000.00                          
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

13 5,310,000.00                          

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 38 83,105,190.00                        
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 17 48,847,000.00                        

รวม 190 475,434,210.00                      

          ผูบริหารเทศบาลนครตรัง    ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555   
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ไดดังน้ี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555  อีกทั้งมีการโอนต้ังจายรายการใหมและการจายขาดเงินสะสมในระหวางปงบประมาณ



ช.  การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.  โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 52 53,261,520.00                                
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 13 26,350,500.00                                
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว

9 197,543,000.00                              

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไดมาตรฐาน

35 53,717,000.00                                

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 13 7,300,000.00                                  
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

13 5,310,000.00                                  

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 38 83,105,190.00                                
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 17 48,847,000.00                                

รวม 190 475,434,210.00                              

2.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ได
มาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

2 60,336,600.00                                

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ
(ยุทธศาสตร 6)

1 999,000.00                                     

รวม 3 61,335,600.00                                

6

    เทศบาลนครตรัง  ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554 
โดยมีกิจกรรม/โครงการ  ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จําแนกตามยุทธศาสตร  ดังน้ีคือ



3.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจร
ที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

4 126,610,000.00                              

2.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (ยุทธศาสตร 5) 1 35,000,000.00                                
3.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ
(ยุทธศาสตร 6)

2 14,429,500.00                                

รวม 7 176,039,500.00                              

4. โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร1) 3 51,862,000.00                                
2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร 2) 1 21,962,000.00                                
3.การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

3 130,741,400.00                              

4.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
(ยุทธศาสตร 4)

15 58,621,800.00                                

5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
 (ยุทธศาสตร 6)

1 298,000.00                                     

6.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 9 20,239,898.00                                
รวม 32 283,725,098.00                              
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ซ.  การใชจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555    สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี

     1.  โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 39 41,186,194.95            
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 11 17,462,042.92            
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติควบคู
การสงเสริมการทองเที่ยว

5 1,531,971.90              

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน 3 1,718,474.31              
5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 10 3,624,305.51              
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 11 2,815,754.84              
7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 11 9,738,461.55              
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 10 47,012,532.10            

รวม 100 125,089,738.08          

จํานวนโครงการทั้งหมด  190  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  475,434,210  บาท  
  -จํานวนโครงการที่เบิกจาย  100  โครงการ  คิดเปนรอยละ 52.63
  -จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย  125,089,738.08  บาท  คิดเปนรอยละ 26.31
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               เทศบาลนครตรังมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ยุทธศาสตร
การเบิกจาย



     2.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ไดมาตรฐาน 
(ยุทธศาสตร 4)

1 55,488,800.00            

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร 
6)

1 199,800.00                 

รวม 2 55,688,600.00            
จํานวนโครงการทั้งหมด  3 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 61,335,600  บาท  
  -จํานวนโครงการที่เบิกจาย  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ 66.67
  -จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย  55,688,600  บาท  คิดเปนรอยละ 90.79

     3.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรที่ไดมาตรฐาน 
(ยุทธศาสตร 4)

3 17,460,000.00            

2.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (ยุทธศาสตร 5) -              -                              
3.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร 
6)

1 1,429,500.00              

รวม 4 18,889,500.00            
จํานวนโครงการทั้งหมด  7 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 176,039,500  บาท  
  -จํานวนโครงการที่เบิกจาย  4  โครงการ  คิดเปนรอยละ 57.14
  -จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย  18,889,500  บาท  คิดเปนรอยละ 10.73

ยุทธศาสตร
การเบิกจาย

ยุทธศาสตร
การเบิกจาย
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     4.  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2554

จํานวน
โครงการ

จํานวน
งบประมาณ (บาท)

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร1) 2 13,830,000.00            
2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร 2) -              -                              
3.การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

-              -                              

4.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน
(ยุทธศาสตร 4)

11 20,765,835.34            

5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
(ยุทธศาสตร 6)

1 298,000.00                 

6.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7) 9 15,469,898.00            
รวม 23 50,363,733.34            

จํานวนโครงการทั้งหมด  32 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 283,725,098  บาท  
  -จํานวนโครงการที่เบิกจาย  23  โครงการ  คิดเปนรอยละ 71.88
  -จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย  50,363,733.34  บาท  คิดเปนรอยละ 17.75

ยุทธศาสตร
การเบิกจาย
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ฌ.  ผลการดําเนินงาน
     1.  ผลการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 69 25.84 52 19.48 39 14.61 0 0.00 0 0.00 13 4.87 52 19.48

2. การอนามัยและการสาธารณสุข
17 6.37 13 4.87 11 4.12 0 0.00 0 0.00 2 0.75 13 4.87

ผลการดําเนินงาน
รวม

ท่ียกเลิก
โครงการ โครงการ โครงการ

ท่ียังไม
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
โครงการ

จํานวน
โครงการตาม โครงการตาม

ระหวางแผนพัฒนา เทศบัญญัติ ท่ีเสร็จ
ดําเนินการงบประมาณ

จํานวน

2. การอนามัยและการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ 17 6.37 13 4.87 11 4.12 0 0.00 0 0.00 2 0.75 13 4.87

3. การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว

17 6.37 9 3.37 5 2 0 0.00 3 1.12 1 0.37 9 3.37

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสราง
พ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 51 19.10 35 13.11 3 1.12 6 2.25 17 6.37 9 3.37 35 13.11

5. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 15 5.62 13 4.87 9 3 1 0.37 0 0.00 3 1.12 13 4.87
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 16 5.99 13 4.87 11 4.12 0 0.00 0 0.00 2 0.75 13 4.87

7. การพัฒนาศักยภาพขององคกร 62 23.22 38 14.23 12 4 20 7.49 5 1.87 1 0.37 38 14.23
8. อยูดีมีสุขของประชาชน 20 7.49 17 6.37 10 4 0 0.00 0 0.00 7 2.62 17 6.37

รวม 267 100.00 190 71.16 100 37.45 27 10.11 25 9.36 38 14.23 190 71.16

11



     2.  ผลการดําเนินงานโครงการคางจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐาน
การจราจรที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

1 33.33 1 33.33 0 0 0 0 2 66.67

2.ความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนา
เศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร 6)

0 0 1 33.33 0 0 0 0 1 33.33

รวม 1 33.33 2 66.67 0 0 0 0 3 100

     3.  ผลการดําเนินงานโครงการคางจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐาน
การจราจรที่ไดมาตรฐาน (ยุทธศาสตร 4)

3 42.86 1 14.29 0 0 0 0 4 57.14

2.สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(ยุทธศาสตร 5)

0 0 0 0 0 0 1 14.29 1 14.29

3.ความเปนเลิศ การเมืองการบริหาร
และพัฒนาเศรษฐกิจ(ยุทธศาสตร 6)

1 14.29 0 0 0 0 1 14.29 2 28.57

รวม 4 57.15 1 14.29 0 0 2 28.57 7 100

ท่ีเสร็จ ระหวาง ท่ียังไม ท่ียกเลิก

ยุทธศาสตร

ดําเนินการ ดําเนินการ
ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน
รวม

ท่ีเสร็จ ระหวาง ท่ียังไม ท่ียกเลิก
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

12

ผลการดําเนินงาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ รวม



     4.  ผลการดําเนินงานโครงการคางจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(ยุทธศาสตร1)

2 6.25 0 0.00 0 0.00 1 3.13 3 9.38

2.การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
(ยุทธศาสตร 2)

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.13 1 3.13

3.การพัฒนาสิ่งแวดลอมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการ
ทองเที่ยว (ยุทธศาสตร 3)

0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9.38 3 9.38

4.การพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน(ยุทธศาสตร 4)

11 34.38 2 6.25 0 0.00 2 6.25 15 46.88

5.การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (ยุทธศาสตร 6)

1 3.13 0 0.00 0 0 0 0 1 3.13

6.การพัฒนาศักยภาพขององคกร (ยุทธศาสตร 7)
7 21.88 2 6.25 0 0 0 0 9 28.13

รวม 21 65.63 4 12.5 0 0 7 21.88 32 100

รวม
ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ท่ีเสร็จ ระหวาง ท่ียังไม ท่ียกเลิก

ดําเนินการ ดําเนินการ
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โครงการตามแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก

ยุทธศาสตร ท่ี  1  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1 โครงการเสริมสรางทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 365,000 286,619.00             สน.การศึกษา
2 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง
                970,000 969,998.60             สน.การศึกษา

3 โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง                   30,000 30,000.00               สน.การศึกษา
4 โครงการส่ือสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

นครตรัง
                  35,000 35,000.00               สน.การศึกษา 14

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

                  30,000 29,995.00               สน.การศึกษา

6 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 150,000 132,582.00             สน.การศึกษา

7 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                   60,000 50,045.00               สน.การศึกษา
8 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง
                500,000 -                          สน.การศึกษา

9 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 150,000 148,057.00            

10 โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครตรัง

                  80,000 65,190.80               สน.การศึกษา

11 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 300,000 299,250.00             สน.การศึกษา

หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

12 โครงการจัดหาหนังสือและส่ือการเรียนรูประจําหองสมุดเทศบาล                 250,000 249,150.00             สน.การศึกษา
13 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง                   30,000 30,000.00               สน.การศึกษา
14 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ                 240,000 127,290.00             สน.การศึกษา
15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา            17,403,920 16,353,683.00        สน.การศึกษา
16 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง                 200,000 -                          สน.การศึกษา
17 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
                100,000 -                          สน.การศึกษา

18 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัย
การอาชีพตรัง

                500,000 500,000.00             สน.การศึกษา 15

19 โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย                   60,000 -                          สน.การศึกษา
20 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นครตรัง
                480,000 -                          สน.การศึกษา

21 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

                  20,000 -                          สน.การศึกษา

22 โครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลนครตรัง                 100,000 95,360.00               สน.การศึกษา
23 โครงการศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรังในการจัดการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน
           10,000,000 4,463,554.69          สน.การศึกษา

24 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอื่นๆ                 100,000 71,402.00               สํานักปลัดฯ
25 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา                 120,000 112,341.72             สํานักปลัดฯ
26 โครงการนครตรังรวมใจเทิดไทองคราชัน  84  พรรษา              1,000,000 975,529.67             สน.การศึกษา
27 โครงการกิจกรรมวันไหวครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล                     5,000 5,000.00                 สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

28 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 150,000 135,000.00             สน.การศึกษา
29 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง                 150,000 108,000.00             สน.การศึกษา
30 โครงการวันพอแหงชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง                   80,000 79,953.00               สน.การศึกษา
31 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง                   80,000 79,370.00               สน.การศึกษา
32 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน                 500,000 120,085.00             สน.การศึกษา
33 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ                 100,000 75,630.00               กองสวัสดิการฯ
34 โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง                 500,000 -                          กองสวัสดิการฯ
35 โครงการหิ้วช้ันกินสันทนฉันทนองพ่ี                   16,000 4,000.00                 กองสวัสดิการฯ 16

36 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                   50,000 -                          กองสวัสดิการฯ

37 โครงการประกวดแอโรบิคดานซเพ่ือเยาวชนและประชาชน                   50,000 29,100.00               สน.การศึกษา
38 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง                 800,000 339,669.40             สน.การศึกษา
39 โครงการจัดกิจกรรมศูนยเยาวชนเทศบาลนครตรัง                 500,000 447,828.00             สน.การศึกษา
40 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              3,900,000 3,691,586.00          สน.การศึกษา
41 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอบคัดเลือก 

ระดับภาคใต ครั้งที่  29  ประจําป 2554 "นครตรังเกมส"
             9,000,000 8,516,376.70          สน.การศึกษา

42 โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต                 150,000 105,763.20             สน.การศึกษา
43 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน              1,090,000 1,067,914.97          สน.การศึกษา
44 โครงการจัดเทศกาลแขงขันวาวไทย                   50,000 41,457.00               สน.การศึกษา
45 โครงการจัดการแขงขันเทศบาลนครตรังมินิ-ฮารฟมาราธอน                 200,000 -                          สน.การศึกษา
46 โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ/กลุมสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง                 460,000 435,104.00             กองสวัสดิการฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

47 โครงการฝกอบรมผูนําองคกรชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุมตางๆ                 396,600 392,746.20             กองสวัสดิการฯ
48 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

เขตเมือง (อสม.)
                900,000 486,563.00              กองสาธารณสุขฯ

49 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง                 300,000 -                          สํานักปลัดฯ

50 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบื้องตน                   50,000 -                          สํานักปลัดฯ
51 โครงการอบรม อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) สามัคคี                   10,000 -                          สํานักปลัดฯ
52 โครงการอาสาสมัครตํารวจบานชุมชนเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง                 500,000 -                          สํานักปลัดฯ 17

53,261,520           41,186,194.95       
ยุทธศาสตรท่ี  2  การอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

1 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 90,000                  76,400.00               สน.การศึกษา
2 โครงการอาหารเสริม (นม) 14,221,740           6,196,720.40          สน.การศึกษา
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา)

8,898,760             8,898,760.00          สน.การศึกษา

4 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 200,000                164,995.96              กองสาธารณสุขฯ
5 โครงการสงเสริมการสรางสุขภาพในชุมชน 200,000                160,162.20              กองสาธารณสุขฯ
6 โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ 70,000                  68,799.00                กองสาธารณสุขฯ
7 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,000,000             981,880.00              กองสาธารณสุขฯ
8 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสุนัขและแมว 300,000                299,730.96              กองสาธารณสุขฯ

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

9 โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 50,000                  50,000.00                กองสาธารณสุขฯ
10 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน 550,000                -                           กองสาธารณสุขฯ
11 โครงการอบรมการสุขาภิบาล 200,000                -                           กองสาธารณสุขฯ
12 โครงการอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง 270,000                270,000.00              กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการมหกรรมอาหารดีศรีตรังบาน (ครั้งที่ 11) 300,000                294,594.40              กองสาธารณสุขฯ
26,350,500           17,462,042.92       

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว
1 โครงการปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะขางบานพักปลัดจังหวัด 14,163,000           -                           สํานักการชาง 18

2 โครงการกอสรางพนังกันดินคลองน้ําเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล 2,490,000 -                           สํานักการชาง
3 โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 300,000                259,800.00              กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการลดเมืองรอนดวยมือเรา 200,000                217,000.00              กองสาธารณสุขฯ
5 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตส่ือเผยแพรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 100,000                70,930.00                กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการหนาบานสะอาด 400,000                294,500.00              กองสาธารณสุขฯ
7 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21) 20,000                  -                           สํานักปลัดฯ
8 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว 1,000,000             689,741.90             สํานักปลัดฯ
9 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเลและน้ําจืดจังหวัดตรัง 178,870,000        -                          สํานักการชาง(โอนตั้ง

จายรายการใหม)
197,543,000        1,531,971.90         

รวม

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน
1 โครงการซ้ือที่ดินบริเวณซอยหลังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง
500,000                -                          สํานักการชาง

2 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทุงควน เช่ือมตอถนน
รักษจันทน ซอย 3 (ซอยวิโนทัย)

2,515,000             -                          สํานักการชาง

3 โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธ์ิ จากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขต
เทศบาล

800,000                -                          สํานักการชาง

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกันตัง  บริเวณถนนพาดทางรถไฟ 227,000                -                          สํานักการชาง 19

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองยวน 1,534,000             -                          สํานักการชาง
6 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเช่ือม

ถนนควนคีรี ถึงสวนสาธารณะทับเที่ยง
2,220,000             -                          สํานักการชาง

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย 1,870,000             -                          สํานักการชาง
8 โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพักถนนเพลินพิทักษ ซอย 8  (ซอยตนจําป)

 เริ่มจากถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน
4,548,000             -                          สํานักการชาง

9 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนพระงาม ขางบานเลขที่ 
5/1 ถึงบานเลขที่ 28 เช่ือมตอของเดิม

2,517,000             -                          สํานักการชาง

10 โครงการกอสรางถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานโพธ์ิ ซอยแยกขาง
บานเลขที่ 2/3

767,000                -                          สํานักการชาง

11 โครงการปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครตรัง

657,000                462,000.00             สํานักการชาง



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ 370,000                258,231.66             สํานักการชาง
13 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง 3,500,000             -                          สํานักการชาง
14 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขางบานเลขที่ 7/7 ถึง

บานเลขที่ 7/30 ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8
342,000                -                          สํานักการชาง

15 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางราน
สิริบรรณ

6,650,000             -                          สํานักการชาง

16 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนขางวัดนิโครธารามตอ
จากของเดิมหนาบานเลขที่ 21/48 ถึงทอบล็อกคลองหวยยาง

3,964,000             -                          สํานักการชาง 20

17 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขาง
บานเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด

1,169,000             -                          สํานักการชาง

18 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรักษจันทน ซอย 7จาก
ถนนรักษจันทน ซอย7 ถึงถนนรักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก)

2,943,000             -                          สํานักการชาง

19 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด 
(บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขที่ 2/5 ไปทางทิศเหนือ

678,000                -                          สํานักการชาง

20 โครงการจัดการจราจร 1,000,000             998,242.65             สํานักปลัดฯ
21 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยสาธารณะจากสะพานวังตอ ซอย

 1 ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาบานเลขที่ 188/2
744,000                -                          สํานักการชาง(งปม.

เพ่ิมเติม)

22 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ําซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 2 
ขางบานเลขที่ 164/2 ไปทางทิศตะวันออก

520,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

23 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ซอย 4 
ขางบานเลขที่ 198/2 ไปทางทิศตะวันออกถึงหนาบานเลขที่ 58/19

323,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

24 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนวิเศษกุล ขางบานเลขที่
 216/5 ไปทางทิศตะวันตกถึงหนาบานเลขที่ 216/15

230,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

25 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา บริเวณถนนพัทลุง ซอย 4 ถึงถนน
เจิมปญญา ซอย 3 จดคลองน้ําเจ็ด

1,570,000             -                          สํานักการชาง

26 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนบานทุงควน ซอยแยกขาง
บานเลขที่ 19/12

1,320,000             -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

27 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนบานโพธ์ิ ซอย 11 429,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

21

28 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ําถนนเวียนกะพัง ซอยแยกขาง
บานเลขที่ 103

549,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

29 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ําถนนทุงควน ซอยแยกขางบานเลขที่ 
23

837,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

30 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ถนนทุงควน ซอยแยกขางบานเลขที่ 
27/1,27/2

999,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

31 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเขาสนามกีฬาทุงแจง 2,114,000             -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

32 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโกชอยถนนเวียนกะพัง 1,500,000             -                          สํานักการชาง(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรถนนนางนอย 1,068,000             -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

34 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร 2,252,000             -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

35 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะสังขวิทย 491,000                -                          สํานักการชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

53,717,000           1,718,474.31         
ยุทธศาสตรท่ี  5  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 100,000                32,291.60               สํานักปลัดฯ
2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 4,500,000             2,396,316.51          สํานักปลัดฯ
3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 300,000                107,565.40             กองวิชาการฯ 22

4 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของ
เทศบาล

50,000                  -                          กองวิชาการฯ

5 โครงการยุวนักประชาสัมพันธ 70,000                  38,642.00               กองวิชาการฯ
6 โครงการจัดทํารายงานประจําป 250,000                156,500.00             กองวิชาการฯ
7 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลนครตรัง "นางฟา

สาร"
700,000                163,500.00             กองวิชาการฯ

8 โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ 200,000                -                          กองวิชาการฯ
9 โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง
20,000                  18,952.00               กองสวัสดิการฯ

10 โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง 80,000                  -                          กองสวัสดิการฯ
11 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 500,000                247,848.00            

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

12 โครงการใหบริการมอบปายเลขที่บานเพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

280,000                216,940.00             สํานักปลัดฯ

13 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรังรวมพลังดวยมือเรา 250,000                245,750.00              กองสาธารณสุขฯ
7,300,000             3,624,305.51         

ยุทธศาสตรท่ี  6  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1 โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถ่ิน 1,600,000             793,677.27             สํานักปลัดฯ
2 โครงการสงเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลปอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย 1,400,000             89,200.00               กองสวัสดิการฯ
3 โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 200,000                -                          กองสวัสดิการฯ
4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 300,000                293,618.40             สน.การศึกษา 23

5 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ 650,000                645,409.97             สน.การศึกษา
6 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000                208,900.00             สน.การศึกษา
7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 200,000                188,334.00             สน.การศึกษา
8 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 150,000                149,940.00             สน.การศึกษา
9 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนา 160,000                159,500.00             สน.การศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 100,000                99,179.20               สน.การศึกษา
11 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ 100,000                -                          สน.การศึกษา
12 โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี 50,000                  39,316.00               สน.การศึกษา
13 โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน 150,000                148,680.00             สน.การศึกษา

5,310,000             2,815,754.84         
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาศักยภาพขององคกร

รวม

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง

224,000                220,165.50             สน.การศึกษา

2 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 500,000                384,594.50             สํานักปลัดฯ
3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 1,284,000             232,000.00             สํานักปลัดฯ
4 โครงการประชุมเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000                  2,400.00                 สํานักปลัดฯ
5 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 54,108,890           2,670,778.00         

 -เกาอี้พลาสติก                   56,000 56,000.00                สํานักปลัดฯ
 -เกาอี้สําหรับการประชุม                 100,000 98,000.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องดูดฝุน                   15,000 14,800.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องโทรศัพท                   10,000 5,000.00                  สํานักปลัดฯ 24

 -เครื่องปรับอากาศ                   74,300 71,500.00                สํานักปลัดฯ
 -โตะทํางาน                   22,000 19,500.00                สํานักปลัดฯ
 -โตะประชุม                 100,000 77,500.00                สํานักปลัดฯ
 -โตะสนาม                   54,000 51,000.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องกรองน้ํา                 400,000 -                           สํานักปลัดฯ
 -ถังแรงดันไดอะเฟรม                   57,000 51,800.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   60,000 -                           สํานักปลัดฯ
 -เครื่องพิมพ                     5,000 -                           สํานักปลัดฯ
 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟา                     7,500 -                           สํานักปลัดฯ
 -สแกนเนอร                   50,000 -                           สํานักปลัดฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -กลองวงจรปด                 100,000 -                           สํานักปลัดฯ (โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -แขนก้ันอัตโนมัติ                   50,000 -                           สํานักปลัดฯ (โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -รถเทรลเลอรลากเรือ                   95,000 94,000.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องขยายเสียง                   25,000 23,600.00                สํานักปลัดฯ
 -วิทยุส่ือสาร                 120,000 89,000.00                สํานักปลัดฯ
 -เครื่องชวยหายใจ                 600,000 598,000.00              สํานักปลัดฯ
 -แผนกระดานรองหลัง                   45,000 45,000.00                สํานักปลัดฯ
 -ชุดกูภัย                 212,000 -                           สํานักปลัดฯ
 -หนากากกันควันพิษ                 220,000 -                           สํานักปลัดฯ 25

 -หัวฉีดน้ําดับเพลิง                   88,000 88,000.00                สํานักปลัดฯ
 -ชุดดําน้ํา                 150,000 -                           สํานักปลัดฯ
 -เครื่องเลน DVD                     5,000 2,390.00                  กองวิชาการฯ
 -ไมโครโฟน                   30,000 22,900.00                กองวิชาการฯ
 -เครื่องขยายเสียง                   70,000 68,500.00                กองวิชาการฯ
 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร                   50,000 32,900.00                กองวิชาการฯ
 -โทรทัศนสี                   60,000 52,500.00                กองวิชาการฯ
 -เลนซ                   45,000 34,000.00                กองวิชาการฯ
 -สแตนบอรด                   50,000 42,158.00                กองวิชาการฯ
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   40,000 -                           กองวิชาการฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา                   30,000 -                           กองวิชาการฯ
 -ปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไรสาย                 700,000 -                           กองวิชาการฯ

(งปม.เพ่ิมเติม)
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   75,000 -                           กองคลัง  (โอนตั้งจาย

รายการใหม)
 -โทรสาร                   18,000 18,000.00                สน.การศึกษา
 -รถยนตโดยสาร            15,000,000 -                           สน.การศึกษา (งปม.

เพ่ิมเติม)
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   20,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องพิมพแบบเลเซอรพริ้นเตอรสี                   30,000 -                           สน.การศึกษา 26

 -เกาอี้                   35,000 35,000.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องเขาเลม                   23,000 23,000.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องโทรสาร                   36,000 36,000.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องปรับอากาศ                 282,000 154,000.00              สน.การศึกษา
 -ช้ันวางหนังสือ                   16,500 14,500.00                สน.การศึกษา
 -ชุดรับแขก                   30,000 30,000.00                สน.การศึกษา
 -โตะ                   60,000 48,000.00                สน.การศึกษา
 -โตะเครื่องแปง                   22,500 22,500.00                สน.การศึกษา
 -โตะทํางาน                   27,000 27,000.00                สน.การศึกษา
 -โตะพรอมเกาอี้                   95,000 94,000.00                สน.การศึกษา
 -โตะไมชุดปกนิก                     6,000 6,000.00                  สน.การศึกษา
 -โตะสนาม                   70,000 -                           สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -โตะอาหาร                   17,500 17,500.00                สน.การศึกษา
 -พัดลม(เพดาน)                   97,200 -                           สน.การศึกษา
 -พัดลม(อุตสาหกรรม)                     6,000 -                           สน.การศึกษา
 -โตะเกาอี้นักเรียน(ประถมศึกษา)                 100,000 -                           สน.การศึกษา
 -โตะเกาอี้นักเรียน(อนุบาล)                   17,500 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องขยายเสียง (ท.4)                   55,800 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องขยายเสียง (ท.5)                   50,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องขยายเสียงชวยสอน                 148,000 -                           สน.การศึกษา
 -กลองถายวิดีโอ                   30,000 30,000.00                สน.การศึกษา 27

 -เครื่องตัดหญา                   40,000 22,000.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องทําน้ําเย็น                 100,000 97,000.00                สน.การศึกษา
 -ตูแชอาหาร                   32,500 32,500.00                สน.การศึกษา
 -หมอหุงขาว                   11,000 10,580.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องออกกําลังกาย                 300,000 -                           สน.การศึกษา
 -ชุดเสาวอลเลยบอล                   43,000 -                           สน.การศึกษา
 -โตะเทเบิลเทนนิส                   31,600 31,600.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องดนตรี (ท.1)                 286,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องดนตรีไทย                 105,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องดนตรีวงลูกทุง                   65,000 63,000.00                สน.การศึกษา
 -เครื่องคอมพิวเตอร (33 ชุด)                 660,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องคอมพิวเตอร (65 ชุด)              1,300,000 -                           สน.การศึกษา



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา                   60,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาและหุนยนต                 385,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องพิมพแบบเลเซอรพริ้นเตอร                   25,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องพิมพแบบเลเซอรพริ้นเตอรสี                   30,000 -                           สน.การศึกษา
 -ชุดสนามเด็กเลน (ท.2)                 800,000 -                           สน.การศึกษา
 -ชุดสนามเด็กเลน (ท.5)                 291,800 -                           สน.การศึกษา
 -ครุภัณฑสํานักงานสําหรับหองปฏิบัติการทางภาษา (โตะวางเครื่องควบคุม
,โตะคูหาสําหรับผูเรียน,เกาอี)้

                130,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -ครุภัณฑสํานักงานสําหรับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (โตะสาธิต,โตะ
ปฏิบัติการ,เกาอี้กลม ฯลฯ)

                552,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)
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 -เครื่องปรับอากาศ                   70,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม) -ตูเหล็กบานเล่ือน                   55,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม) -โตะพรอมเกาอี้ทํางาน 25,000                  -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -โตะเกาอี้นักเรียน 160,000                -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -ครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการทางภาษา (เครื่องควบคุมหลัก,เครื่องจาย
กระแสไฟฟา,ชุดเครื่องเสียง ฯลฯ)

                330,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -เครื่องชวยสอน (สําหรับนักเรียนพิเศษ)                   10,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -เครื่องฉายภาพ                 250,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -ครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (กลองจุลทรรศน, กลอง
สองทางไกล)

                550,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -ตูเย็น                   10,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -เครื่องคอมพิวเตอร                   55,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค              1,600,000 -                           สน.การศึกษา(โอนตั้ง
จายรายการใหม)

 -โตะพรอมเกาอี้                   49,500 -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)
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 -แปรงลอดูดตะกอน                   20,000 -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -แปนบาสเกตบอล                 640,000 -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องคอมพิวเตอร                   40,000 -                           สน.การศึกษา
 -เครื่องปรับอากาศ                   75,000 75,000.00                กองสวัสดิการฯ
 -เกาอี้พลาสติก                   36,400 18,000.00                กองสาธารณสุขฯ
 -ตูโทรศัพทหรือตูสาขาตูโทรศัพท                   30,000 29,550.00                กองสาธารณสุขฯ
 -โตะ                   12,000 9,600.00                  กองสาธารณสุขฯ
 -เครื่องปรับอากาศ                 100,000 64,000.00                กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย

รายการใหม)
 -รถตูพยาบาล              1,950,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย

รายการใหม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -รถยนตกระบะกูชีพ-ฉุกเฉิน                 900,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

 -เครื่องดูดเสมหะแบบเคล่ือนที่ได                   75,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

 -เครื่องเอกซเรย              4,500,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

 -เตียงผูปวยฟาวเลอร                 160,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

 -เตียงลมแบบใชไฟฟา                   37,500 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

 -ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณชวยหายใจ                   45,000 -                           กองสาธาฯ(โอนตั้งจาย
รายการใหม)
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 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟา                     5,000 4,800.00                  กองสาธารณสุขฯ
 -เกาอี้ประชุม                   10,000 10,000.00                กองสาธารณสุขฯ
 -โตะ                   12,000 9,600.00                  กองสาธารณสุขฯ
 -รถยนตดูดส่ิงปฏิกูล ขนาดความจุ 6000 ลิตร              3,000,000 -                           กองสาธารณสุขฯ
 -รถยนตดูดส่ิงปฏิกูล ขนาดความจุ 4000 ลิตร              2,800,000 -                           กองสาธารณสุขฯ
 -รถยนตบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร              3,000,000 -                           กองสาธารณสุขฯ
 -ถังขยะแบบคอนเทนเนอร                 650,000 -                           กองสาธารณสุขฯ
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   20,000 -                           กองสาธารณสุขฯ
 -รถยนตบรรทุกน้ํา              4,500,000 -                           สน.การชาง
 -เครื่องคอมพิวเตอร                 150,000 -                           สน.การชาง
 -เครื่องคอมพิวเตอร                   25,000 -                           สน.การชาง



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -เครื่องเจียไฟฟา 4,000                    -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องเช่ือมโลหะแบบสะพาย 8,000                    -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องตัดโลหะ 5,000                    -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -ปากกาจับช้ินงาน 4,000                    -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -สวานไฟฟา 9,000                    -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)
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 -เครื่องหาตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียม GPS 80,000                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องดูดฝุน 15,000                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -รถจักรยานสองลอ 400,000                -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องตีน้ํากังหันเติมอากาศ 125,000                -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องหั่นยอยซากพืช 78,500                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -ปมแช (ไดรโว) 45,000                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 35,000                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

 -เครื่องตัดแตงก่ิงไม 45,000                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 56,500                  -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

 -เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1,829,790             -                           สน.การชาง(งปม.
เพ่ิมเติม)

6 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชนทากลาง 1,840,000             -                          กองสวัสดิการฯ
7 โครงการปรับปรุงหองดนตรีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 382,000                350,000.00             สน.การศึกษา
8 โครงการติดตั้งเหล็กดัดหองเรียนนักเรียนช้ันปฐมวัยอาคารเรียน 1 ช้ัน 2 

โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)
98,000                  -                          สน.การศึกษา 32

9 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 270,000                270,000.00             สน.การศึกษา
10 โครงการตอเติมมุงหลังคาเวทีมวยบริเวณโรงพลศึกษา 1 

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
711,000                -                          สน.การศึกษา

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  2  เปนอาคารเรียนช้ันปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล
 4(วัดมัชฌิมภูมิ)

1,924,000             -                          สน.การศึกษา

12 โครงการซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน 1, 2 โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

391,000                228,000.00             สน.การศึกษา

13 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 2,898,000             2,852,053.55          สน.การศึกษา
14 โครงการปรับปรุงหองทํางานงานทะเบียนราษฎรและบัตร 300,000                -                          สํานักปลัดฯ
15 โครงการปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลนครตรัง 3,600,000             -                          สํานักปลัดฯ
16 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงานเทศบาล 798,000                -                          สํานักปลัดฯ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

17 โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาล
นครตรัง

335,000                246,000.00             สถานธนานุบาล

18 โครงการปรับปรุงหองทํางานผูบริหารฯ 1,365,000             1,365,000.00           สํานักปลัดฯ (โอนตั้ง
จายรายการใหม)

19 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค 207,000                -                           สํานักปลัดฯ (โอนตั้ง
จายรายการใหม)

20 โครงการปรับปรุงหองแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 253,000                -                          สน.การศึกษา
21 โครงการปรับปรุงหองวิทยาศาสตรและหองเรียนพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดกะพังสุรินทร)
598,000                -                          สน.การศึกษา

22 โครงการกอสรางหองน้ําหองสวม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 616,000                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

33

23 โครงการกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 775,000                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

24 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร 820,000                -                          สน.การศึกษา

25 โครงการกอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประ
สิทธิชัย)

566,000                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

26 โครงการทาสีกําแพงรั้วรอบโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 129,700                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

27 โครงการทาสีอาคารเรียน 5 และอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร)

795,000                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร)

419,400                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

29 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 68,400                  -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

30 โครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 991,800                -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

31 โครงการปรับปรุงและซอมแซมคอกพักสุนัข 1,100,000             -                          กองสาธารณสุขฯ
32 โครงการตอเติมปรับปรุงสํานักงานศูนยบริการสาธารณสุข 1 500,000                -                          กองสาธารณสุขฯ
33 โครงการปรับปรุงลานกีฬาถมดินยกระดับบริเวณและทางเขาที่ทําการชุมชน

สรรพากร
695,000                -                           กองสวัสดิการฯ (งปม.

เพ่ิมเติม)
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34 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําและทางเทารอบสระวายน้ําสนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง

1,152,000             -                           สน.การศึกษา(งปม.
เพ่ิมเติม)

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงพลศึกษา 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุงแจง 580,000                575,000.00             สน.การศึกษา

36 โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษี 350,000                342,470.00             กองคลัง
37 โครงการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
1,400,000             -                          สํานักปลัดฯ

38 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง 50,000                  -                          สํานักปลัดฯ
83,105,190           9,738,461.55         

ยุทธศาสตรท่ี  8  อยูดีมีสุขของประชาชน
1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 41,073,300           41,072,700.00        กองสวัสดิการฯ
2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,559,500             3,555,500.00          กองสวัสดิการฯ

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

3 โครงการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 600,000                198,936.00             กองสวัสดิการฯ
4 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 72,000                  66,000.00               กองสวัสดิการฯ
5 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 5,000                    -                          กองสวัสดิการฯ
6 โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา 150,000                -                          กองสวัสดิการฯ
7 โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลนไรที่พ่ึง 500,000                -                          กองสวัสดิการฯ 35

8 โครงการอบรมตานยาเสพติดส่ีมุมเมือง 200,000                63,083.00               กองสวัสดิการฯ
9 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุมออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน 20,000                  -                          กองสวัสดิการฯ

10 โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 20,000                  17,925.00               กองสวัสดิการฯ
11 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน 100,000                -                          กองสวัสดิการฯ
12 โครงการชุมชนสัมพันธ 1,099,200             1,099,126.10          กองสวัสดิการฯ
13 โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 300,000                70,000.00               กองสวัสดิการฯ
14 โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 50,000                  -                          กองสวัสดิการฯ
15 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

และเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน
                648,000 600,000.00             กองสวัสดิการฯ

16 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง                 300,000 269,262.00             กองสวัสดิการฯ
17 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลนครตรัง
150,000                -                          กองสวัสดิการฯ

48,847,000           47,012,532.10       
475,434,210        125,089,738.08     รวมท้ังหมด  190  โครงการ

รวม



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรท่ีไดมาตรฐาน

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนพัทลุง 55,500,000           55,488,800             สน.การชาง
2 โครงการติดตั้งอุปกรณเครื่องปองกันอุบัติเหตุดานถนนทางตัดผานรถไฟ

ถนนหวยยอด ซอย 9
4,836,600             -                          สน.การชาง

60,336,600           55,488,800            
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ 36

1 โครงการตอเติมอาคารที่ทําการชุมชนทาจีนบริเวณดานขาง
ทิศตะวันออกของอาคารที่ทําการชุมชนทาจีน

999,000                199,800                  กองสวัสดิการฯ

999,000                199,800                 
61,335,600           55,688,600            

โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานการจราจรท่ีไดมาตรฐาน

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทา ค.ส.ล. ถนนทา
กลาง

11,150,000           11,150,000.00        สน.การชาง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนขนานทางรถไฟ 
(กันตัง) จากถนนคลองน้ําเจ็ดถึงถนนกันตัง

5,300,000             5,300,000.00          สน.การชาง

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ําและทางเทา พรอมกอสรางเคเบิลใตดิน
ไฟฟาแรงสูง/ต่ํา ถนนวิเศษกุล

109,150,000        -                          สน.การชาง

รวม  1  โครงการ

รวม  2  โครงการ

รวมโครงการคางจายป 2552 ท้ังหมด  3  โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนหวยยอดจากส่ีแยกทา
กลางถึงซอยทางเขาโรงภาพยนตเพชรรามา

1,010,000             1,010,000.00          สน.การชาง

126,610,000        17,460,000.00       
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

1 โครงการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 35,000,000           -                          สน.การชาง
รวม  1  โครงการ 35,000,000           -                         
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ยุทธศาสตรความเปนเลิศ การเมือง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ
1 โครงการติดตั้งไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานในอาคารที่ทําการและ

ไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครตรัง
13,000,000           -                          สน.การชาง

2 โครงการกอสรางอาคารจอดรถและทดสอบวัสดุภายในโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ํา

1,429,500             1,429,500.00          สน.การชาง

14,429,500           1,429,500.00         
141,039,500        18,889,500.00       

โครงการคางจายป งบประมาณ พ.ศ.2554
ยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1 โครงการจางที่ปรึกษาวางระบบการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang)

38,000,000           -                          สน.การศึกษา

2 โครงการประดับเมืองเฉลิมพระเกียรติฯเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 13,562,000           13,530,000.00        สน.การชาง

รวมโครงการคางจายป 2553 ท้ังหมด  7  โครงการ

รวม  4  โครงการ

รวม  2   โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

3 โครงการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต ครั้งที่ 29 ประจําป 2554 "นครตรัง
เกมส"

300,000                300,000.00             สน.การศึกษา

51,862,000           13,830,000.00       
ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

1 โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเทศบาลนคร
ตรัง

21,962,000           -                          สน.การชาง

รวม  1  โครงการ 21,962,000           -                         38

ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว
1 โครงการปรับปรุงลานประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิม 

บริเวณเขาหนองยวน
57,323,000           -                          สน.การชาง

2 โครงการกอสรางบันไดทาน้ําบริเวณซอยเจาแมดอกไมทองถนนน้ําผุด 138,400                -                          สน.การชาง
3 โครงการสรางงานประติมากรรมเอกลักษณเมืองตรัง 73,280,000           -                          สน.การชาง

130,741,400        -                         

ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน
1 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎรอุทิศ 3 (ซอยแยก

ขางบานเลขที่ 76/6,76/11 รานเขียดมอเตอร)
256,000                256,000.00             สน.การชาง

2 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แยกจากซอย 5 ควนคีรี (ซอย
ชาญยุทธ เก้ืออรุณ) ขางบานเลขที่ 30/10

402,000                402,000.00             สน.การชาง

รวม  3  โครงการ

รวม  3  โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

3 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แยกจากซอย 13 รัษฎาทางทิศ
เหนือ (ถนนโรงพระโปะเซง)

1,167,000             1,167,000.00          สน.การชาง

4 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตัง (ซอย
ขางบานเลขที่ 336)

669,000                669,000.00             สน.การชาง

5 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหวยยอด ซอย 11 1,371,000             719,645.00             สน.การชาง
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทา

ถนนโคกขันจากบานเลขที่ 21/12 บริเวณอนุสาวรีย
พระยารัษฎานุประดิษฐถึงถนนศรีตรัง

5,905,000             5,905,000.00          สน.การชาง
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7 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนพัทลุง ซอย
 11 เริ่มจากบานเลขที่ 13/6 ไปทางทิศใตจดถนนพัทลุงขางอนุสาวรียพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ

1,128,500             1,128,500.00          สน.การชาง

8 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 
จากบานเลขที่ 7/15 ซอย 8 ถึงบานเลขที่ 33/5 ซอย 10

748,000                748,000.00             สน.การชาง

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนเล่ียงเมือง (โคกขัน) 
หนาบานเลขที่ 40/11 ไปทางทิศตะวันออกถึงบานเลขที่ 48/15

495,000                378,683.34             สน.การชาง

10 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจริงจิตร ขาง
บานเลขที่ 37/9 ไปทางทิศเหนือ

1,260,000             -                          สน.การชาง

11 โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําและทางเทาถนนกันตังจากถนนพาด
รถไฟถึงส่ีแยกถนนกันตัง

6,740,000             6,740,000.00          สน.การชาง

12 โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพักถนนเพลินพิทักษ ซอย 2 เริ่มตนจาก
ถนนเพลินพิทักษถึงถนนควนหาญ

2,724,500             2,652,007.00          สน.การชาง



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

13 โครงการขยายเขตการจายน้ําประปาบริเวณถนนหวยยอด ซอย 1 1,141,800             -                          สน.การชาง
14 โครงการขยายเขตการจายน้ําประปาบริเวณถนนกันตัง ซอย 14 และถนนจริง

จิตร ซอย 4
583,600                -                          สน.การชาง

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนไทรงาม 34,030,400           -                          สน.การชาง
58,621,800           20,765,835.34       

ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 298,000                298,000.00             สน.การศึกษา 40

298,000                298,000.00            
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร

1 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและโรงเก็บพัสดุงานสวนสาธารณะ 5,328,000             2,058,000.00          สน.การชาง
2 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารที่ทําการชุมชนกะพังสุรินทร 296,000                296,000.00             กองสวัสดิการฯ
3 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

 -โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับพนักงานครู 42 ชุด 148,000                148,000.00             สน.การศึกษา
 -โตะเกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 180 ชุด 279,000                279,000.00             สน.การศึกษา
 -กีตารโปรง (ท.2) 109,500                109,500.00             สน.การศึกษา
 -เครื่องดนตรีลูกทุง (ท.5) 163,500                163,500.00             สน.การศึกษา
 -เครื่องเลนสนาม (ท.1) 314,198                314,198.00             สน.การศึกษา
 -ครุภัณฑดาราศาสตร 1,500,000             -                          สน.การศึกษา

4 โครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) 1,407,700             1,407,700.00          สน.การศึกษา
5 โครงการปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 245,000                245,000.00             สน.การศึกษา

รวม  15  โครงการ

รวม  1  โครงการ



ตั้งไว เบิกจาย แลว
เสร็จ

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ

ยกเลิก
หนวยงานท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

6 โครงการกอสรางอางลางหนาและแปรงฟนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน)

75,000                  75,000.00               สน.การศึกษา

7 โครงการกอสรางสวมโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 446,000                446,000.00             สน.การศึกษา
8 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 1,998,000             1,998,000.00          สน.การศึกษา
9 โครงการปรับปรุงซอมแซมสระวายน้ําสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 7,930,000             7,930,000.00          สน.การศึกษา

20,239,898           15,469,898.00       41

283,725,098        50,363,733.34       
รวม  9  โครงการ

รวมโครงการคางจายป 2554  ท้ังหมด  32  โครงการ
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โครงการที่คณะกรรมการฯ คัดเลือกเพ่ือติดตามประเมินผล  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะกรรมการฯ  ไดคัดเลือกโครงการเพ่ือติดตามและประเมินผล  จํานวน  
34  โครงการ  โดยมีผลการดําเนินงานโครงการดังนี้ 
 1. โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน  10  โครงการ  ไดแก 
  (1) โครงการปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะขางบานพักปลัดจังหวัด 
  (2) โครงการกอสรางพนังกันดินคลองน้ําเจ็ดบริเวณถนนวิเศษกุล 
  (3) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนทุงควน เช่ือมตอถนนรักษจันทน 
ซอย 3 (ซอยวิโนทัย) 
  (4) โครงการปรับปรุงการจราจรถนนบานโพธ์ิจากสามแยกรานโกชอยถึงสุดเขตเทศบาล 

(5) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกันตัง  บริเวณถนนพาดทางรถไฟ 
(6) โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํ า ค .ส.ล. ถนนพระงาม ขางบานเลขท่ี 5/1  

ถึงบานเลขท่ี 28 เช่ือมตอของเดิม 
(7) โครงการกอสรางถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานโพธ์ิ ซอยแยก ขางบานเลขท่ี 2/3 
(8) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนขางวัดนิโครธารามตอจากของเดิม

หนาบานเลขท่ี  21/48  ถึงทอบล็อกคลองหวยยาง 
(9) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนรักษจันทน ซอย  7  ถึงถนน 

รักษจันทน ซอย 3 (ผานตึกแถวนกจอก) 
  (10) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํ า ค .ส.ล. ซอยแยกถนน วัดคลองน้ํา เจ็ด  
(บางรัก-ควนขัน) ขางบานเลขท่ี  2/5 ไปทางทิศเหนือ 
 
 2.  โครงการท่ีมีการยกเลิก  จํานวน  12  โครงการ  ไดแก 
  (1) โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน 
  (2) โครงการอบรมการสุขาภิบาล 
  (3) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  5  หนองยวน 
  (4) โครงการกอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเช่ือมถนนควนคีรี  
ถึงสวนสาธารณะทับเท่ียง 
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  (5) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย 
  (6) โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพัก  ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 (ซอยตนจําป)  เริ่มจาก
ถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน 
  (7) โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
  (8) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ขางบานเลขท่ี 7/7 ถึงบานเลขท่ี 7/30 ถนน
เพลินพิทักษ ซอย 8 
  (9) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริบรรณ 
  (10) โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13  รัษฎา ขางบานเลขท่ี  
105/50  ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด 
  (11) โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ 
  (12) โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 3.  โครงการท่ีมีการดําเนินงานแลวเสร็จ  จํานวน  12  โครงการ  ไดแก 
  (1) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 

(2) โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
(3) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(4) โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 
(5) โครงการปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
(6) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
(7) โครงการใหบริการมอบปายเลขท่ีบานเพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 84 พรรษา 
(8) โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน 
(9) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
(10) โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
(11) โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
(12)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 

มีผลการดําเนินการแตละโครงการดังนี้  คือ 



 
44 

1. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
30,000  
 
จายจริง 
30,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 54- มิ.ย.55 -การศึกษาและความสามารถทางการเรียนท้ัง
ในระดับหองเรียน ช้ันเรียน ในสังกัด อปท. 
ระดับโรงเรียนและระดับเทศบาล ประเมิน
คุณภาพในภาพรวมของการจัดการศึกษา
ทองถ่ินตามมาตรฐานการศึกษาดานปจจัย 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
-สรุปผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ตรังใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 

-ทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ 
มาตรฐานดานปจจัย  มาตรฐานกระบวนการ  
มาตรฐานดานผลผลิตผูเรียน  มาตรฐานดาน
ผลผลิตความพึงพอใจของชุมชน 
-โรงเรียนทุกโรงจะไดทราบจุดออน จุดแข็ง 
และขอบกพรอง จากการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
แกไขและพัฒนาใหตรงตามสภาพจริง 

-โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลสงขอมูลลาชา 
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2. โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
300,000  
 
จายจริง 
300,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 54-ก.ย. 55 -นักเรียนช้ัน ม.3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังข
วิทย)  ,โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร) , 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  จํานวน 
234 คน ไดเขาเรียนท่ีวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
ในหลักสูตรเทียบโอนประสบการณอาชีพ 
 

-นักเรียนมีทักษะวิชาชีพตามความตองการและ
ความสามารถของตัวเอง ตามสาขาวิชา ดังนี ้
 1.งานประดิษฐ 
 2.งานไม 
 3.งานชางยนต 
 4.งานชางอลูมิเนียม 
 5.งานชางไฟฟา 
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3.  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
200,000  
จายจริง 
164,995.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.54-ก.ย.55 -นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไป ดังนี ้
  ศูนยฯ 1  จํานวน 4 โรงเรียน  5,885  คน 
  ศูนยฯ 2  จํานวน 5 โรงเรียน  4,591  คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน  4,156 คน 

-นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 จํานวน 100% 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 100% 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 100% 
พบนักเรียนมีปญหาสุขภาพ 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 948 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 960 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 903 คน 
ใหการรักษาพยาบาล 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 163 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 960 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 879 คน 
สงตอในกรณีเรงดวน/เกินขีดความสามารถ 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 389 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 24 คน 
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งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 

อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -นักเรียนไดรับการทดสอบการไดยินและ
ตรวจโรคหู 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 4 โรงเรียน5,885 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 4,591 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 3,378 คน 
-นักเรียนไดรับการเฝาระวังภาวะการขาด
สารไอโอดีน ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 จํานวน 4 โรงเรียน1,791 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 4,591 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 1,737 คน 
-ตรวจโรคตาและวัดสายตานักเรียน 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 4 โรงเรียน5,427 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 3,308 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 3,378 คน 
 

-ศูนยฯ 1 พบการไดยินผิดปกติ 2 คน สงตอ 2 คน   
พบโรคหู 3 คน สงตอ 3 คน 
-ศูนยฯ 2 พบการไดยินผิดปกติ 1 คน พบโรคหู 3 คน  
สงตอ 3 คน 
-ศูนยฯ 3 พบการไดยินผิดปกติ 1 คน 
-ไมพบภาวะขาดสารไอโอดีน 
 
 
 
 
-นักเรียน ป.1-ม.6 ไดรับการตรวจสายตา  100% 
พบนักเรียนมีปญหาอนามัยดวงตา  ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 พบโรคตา 3 คน  สงตอ 3 คน  สายตาผิดปกติ  409 
คน สงตอ 409 คน มอบแวนสายตา 11 คน 
  ศูนยฯ 2 พบโรคตา 5 คน สงตอ 5 คน สายตาผิดปกติ 256 คน 
สงตอ 80 คน มอบแวนสายตา 40 คน 
  ศูนย 3 พบโรคตา 2 คน สงตอ 2 คน  สายตาผิดปกติ 166 คน 
สงตอ 166 คน  มอบแวนสายตา 44 คน 
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งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 

อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ตรวจโรคตาและวัดสายตานักเรียน 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 4 โรงเรียน5,427 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 3,308 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 3,378 คน 
 

-นักเรียน ป.1-ม.6 ไดรับการตรวจสายตา  100% 
พบนักเรียนมีปญหาอนามัยดวงตา  ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 พบโรคตา 3 คน  สงตอ 3 คน  สายตาผิดปกติ  409 
คน สงตอ 409 คน มอบแวนสายตา 11 คน 
  ศูนยฯ 2 พบโรคตา 5 คน สงตอ 5 คน สายตาผิดปกติ 256 คน 
สงตอ 80 คน มอบแวนสายตา 40 คน 
  ศูนย 3 พบโรคตา 2 คน สงตอ 2 คน  สายตาผิดปกติ 166 คน 
สงตอ 166 คน  มอบแวนสายตา 44 คน 
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งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 

อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -นักเรียนไดรับการเฝาระวังภาวะการ
เจริญเติบโต 
  ศูนยฯ 1 จํานวน 4 โรงเรียน5,639 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 4,591 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 4,156 คน 
 
 
 
 
-นักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการ
ตรวจความเขมขนของเลือดเพ่ือหาภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 จํานวน 2 โรงเรียน 151 คน 
  ศูนยฯ 2 จํานวน 5 โรงเรียน 231 คน 
  ศูนยฯ 3 จํานวน 4 โรงเรียน 180 คน 

-นักเรียน ไดรับการเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต 100% 
นักเรียนมีปญหาภาวะการเจริญเติบโต  ดังนี ้
  ศูนยฯ 1 น้ําหนัก/อายุ ต่ํากวาเกณฑ 167 คน  ใหอาหารเสริม 
16 คน เกณฑดีขึ้น 15 คน 
  ศูนยฯ 2 น้ําหนัก/อายุ ต่ํากวาเกณฑ 120 คน ใหอาหารเสริม 59 
คน เกณฑดีขึ้น 17 คน 
  ศูนย 3 น้ําหนัก/อายุ ต่ํากวาเกณฑ 83 คน ใหอาหารเสริม 36 
คน เกณฑดีขึ้น 27 คน 
 
-นักเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการเจาะเลือด 100% 
พบนักเรียนท่ีมีภาวะซีด (ความเขมขนของเลือดนอยกวา 36%) 
จํานวน 30 คน  แกไขโดยใหกินยาเสริมธาตุเหล็กวันละ 1 เม็ด 
จนครบ 60 วัน และหลังกินยา ภาวะความเขมขนของเลือดดีขึ้น  
24 คน 
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4. โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
50,000  
 
จายจริง 
50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.54-ก.ย.55 ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครตรัง มารดาและ
ทารกหลังคลอดไดรับการเยี่ยม  ไดรับ
ความรูและการฝกปฏิบัติ  โดยแยกเปนแต
ละพ้ืนท่ีดังนี ้
-ศูนยฯ 1 มีมารดาและทารกหลังคลอด
ท้ังหมด 82 ราย  ไดเยี่ยมท้ังหมด 42 ราย 
พบมารดาเล้ียงทารกดวยนมแมอยางเดียว 
26 ราย  
-ศูนยฯ 2 มีมารดาและทารกหลังคลอด
ท้ังหมด 98 ราย  ไดเยี่ยมท้ังหมด 56 ราย  
พบมารดาเล้ียงทารกดวยนมแมอยางเดียว 
27 ราย 
 

-มารดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลนครตรัง ไดรับ
ความรูในการสงเสริมการเล้ียงทารกดวยนมแมอยางเดียวอยาง
นอย 6 เดือน  มารดาหลังคลอดเล้ียงทารกดวยนมมารดาอยาง
เดียว ท้ังหมด 161 ราย คิดเปนรอยละ 64.91 ผานเกณฑท่ีตั้งไว
รอยละ 25 
-มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับบริการติดตามเยี่ยมท่ี
บานท้ังหมด 461 ราย คิดเปนรอยละ 100 
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งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 

อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ศูนยฯ 3 มีมารดาและทารกหลังคลอด
ท้ังหมด 96 ราย  ไดเยี่ยมท้ังหมด 55 ราย 
พบมารดาเล้ียงทารกดวยนมแมอยางเดียว 
24 ราย  
 
-เวชกรรม โรงพยาบาลศูนยฯตรัง มีมารดา
และทารกหลังคลอดท้ังหมด 185 ราย  ได
เยี่ยมท้ังหมด 100 ราย  พบมารดาเล้ียงทารก
ดวยนมแมอยางเดียว 84 ราย 
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5. โครงการปรับปรุงระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
657,000 
 
จายจริง 
462,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.55-ส.ค.55 -เครื่องใชไฟฟามีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้น 
-ลดปญหาการเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร 
-สามารถปองกันอันตรายจากการใช
กระแสไฟฟา 

-เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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6. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
300,000  
 
จายจริง 
107,565.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 มีนาคม 2555 ไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาชนเพ่ือนําไปจัดทําเปน
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครตรัง 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลเปนการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและการแกไขปญหาของประชาชน 
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7. โครงการใหบริการมอบปายเลขที่บานเพ่ือเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
280,000 
 
จายจริง 
216,940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.54-ก.ค.55 -จัดทําปายเลขท่ีบานใหแกครัวเรือนใน
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล ไดแก คลองน้ํา
เจ็ด  ตนสมอ  ทายพรุ  หลังสนามกีฬา  
โปะเซง  สวนจันทน-วัดนิโครธ  และวัด
กุฎยาราม 

-ประชาชนไดรับการบริการจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
-เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชนและทองถ่ิน 
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8. โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
150,000 
 
จายจริง 
148,680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วัดประสิทธิชัย อ.เมือง จ.
ตรัง 
วันท่ี 31 มี.ค. -30 เม.ย. 55 
 
-วัดนิโครธาราม อ.เมือง จ.
ตรัง 
วันท่ี 30 มี.ค. -30 เม.ย. 55 

-เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติหนาท่ี
ของชาวพุทธในการสงเสริมศาสนา ดวย
การบรรพชาและอุปสมบท ใชเวลาวาง
ศึกษาพระธรรมและพระวินัย 
-เด็ก เยาวชน และประชาชน แสดงตนเปน
พุทธมามกะและแบบอยางท่ีมีแกพุทธ
บริษัทท่ัวไป 

-เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู ความเขาใจในพุทธ
ประวัติ หลักธรรม และนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตอง 
-เด็ก เยาวชน และประชาชน เผยแผหลักธรรมและช้ีแนะในการ
ปฏิบัติตนตามหลักทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 
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9. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
500,000  
 
จายจริง 
384,594.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หลักสูตรพัฒนาและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานดานธุรการ 
วันท่ี 17-18 ก.ค.55 
 
-อบรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหแก
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 
ส.ค.2555 

-บุคลากรผูปฏิบัติงานดานธุรการ เขารับ
การอบรม จํานวน 50 คน 
 
 
-บุคลากรเขารับการอบรม จํานวน 100 คน 

-ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับ
การเขียนหนังสือราชการ และการปฏิบัติงานดานธุรการตางๆ 
 
-ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม  นําไปใชในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต 
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10. โครงการรางวัลน้ําใจมอบใหแกผูชําระภาษ ี
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
350,000  
 
จายจริง 
342,470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.54-เม.ย.55 -เก็บภาษีไดในระหวางตุลาคม 54-
กุมภาพันธ 55 เปนเงิน 21,905,469.35 บาท 

-บริการจัดเก็บสามารถจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากปท่ีลวงมาแลวใน
หวงระยะเวลาเดียวกัน (ต.ค.-ก.พ.) คิดเปนรอยละ 10.26 
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11. โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 
อุปสรรค 

ตั้งไว 
20,000  
 
จายจริง 
17,925  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค. 54 -จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กองทุนแมของแผนดิน 
-จัดกิจกรรมสมทบทุนกองทุนแมของ
แผนดิน 

-สมาชิกชุมชนมีความรูความเขาใจบทบาทกองทุนแมของ
แผนดินเพ่ิมมากขึ้น 
-ประชาชนในชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับการแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
-ชุมชนมีขวัญและกําลังใจในการตอสูเอาชนะยาเสพติด 
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12. โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา/ 

อุปสรรค 
ตั้งไว 
300,000   
 
จายจริง 
269,262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 55 -จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ
ชมรมผูสูงอายุ  คณะกรรมการผูสูงอายุ
ชุมชนทุกชุมชน  สมาชิกผูสูงอายุและผูท่ี
เกี่ยวของ  พรอมดวยการทัศนศึกษาดูงาน 

-กรรมการชมรมผูสูงอายุ และสมาชิกผูสูงอายุ ไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมอันเปนประโยชน เชน ดานสันทนา
การ ดานสุขภาพกายและจิตใจ ดานสิทธิประโยชนตาง  ๆ
-กรรมการชมรม  กรรมการผูสูงอายุชุมชนทุกชุมชนและ
สมาชิกชุมชน ตลอดท้ังเจาหนาท่ีขององคกรสามารถนําความรู 
ประสบการณไปปรับใชในการ 
-ทําใหไดเสริมสรางความสัมพันธระหวางกรรมการชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง  กรรมการผูสูงอายุชุมชนทุกชุมชน  
สมาชิกผูสูงอายุ  เจาหนาท่ี  และคณะผูบริหารเทศบาลนครตรัง 
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โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการอาชีพตรัง 

 

 

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
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โครงการหวงใยมารดาพัฒนาทารก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
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โครงการใหบริการมอบปายเลขที่บานเพ่ือเทิดพระเกียรต ิ
เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูรอน 
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โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินตานยาเสพติด 
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเทศบาลนครตรัง 
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ปญหาและอุปสรรค 
 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และโครงการ
คางจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552, 2553 และ 2554   รวมจํานวนท้ังส้ิน  232  โครงการ  พบวามีโครงการ 
ท่ีไมสามารถดําเนินการ  จํานวน  47  โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.25  เนื่องจาก  ในป 2555  คณะผูบริหาร
ไดหมดวาระในการดํารงตําแหนง  และเทศบาลนครตรังไดจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล  ทําใหบางโครงการท่ีวางแผนจะดําเนินการในชวงดังกลาวไมไดดําเนินการ  ซ่ึงสรุปโครงการท่ี
ไมไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังนี้คือ 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการประชุมผูกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง 
สํานักการศึกษา 

2 โครงการเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานจังหวัดตรัง สํานักการศึกษา 
3 โครงการความรวมมือระหวางเทศบาลนครตรังกับศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักการศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย สํานักการศึกษา 
5 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง 
สํานักการศึกษา 

6 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สํานักการศึกษา 

7 โครงการจัดกิจกรรมดูนกเทศบาลนครตรัง กองสวัสดิการสังคม 
8 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี กองสวัสดิการสังคม 
9 โครงการจัดการแขงขันเทศบาลนครตรังมิน-ิฮารฟมาราธอน สํานักการศึกษา 
10 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนครตรัง สํานักปลัด 

11 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยเบ้ืองตน สํานักปลัด 

12 โครงการอบรม อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.) สามัคค ี สํานักปลัด 

13 โครงการอาสาสมัครตํารวจบานชุมชนเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
14 โครงการสงเสริมการแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบาน กองสาธารณสุขฯ 
15 โครงการอบรมการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ 
16 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (ตามแผนปฏิบัติการ 21) สํานักปลัด 
17 โครงการซ้ือท่ีดินบริเวณซอยหลังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดตรัง 
สํานักการชาง 

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 5 หนองยวน สํานักการชาง 

19 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุดมลาภ เริ่มจากสามแยกถนนอุดมลาภเช่ือม
ถนนควนคีรีถึงสวนสาธารณะทับเท่ียง 

สํานักการชาง 

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.บริเวณสามแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย สํานักการชาง 

21 โครงการปรับปรุงทางเทาพรอมบอพักถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 (ซอยตนจําป) 
เริม่จากถนนเพลินพิทักษถึงถนนทุงควน 

สํานักการชาง 

22 โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง สํานักการชาง 

23 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขางบานเลขท่ี 7/7 ถึง 
บานเลขท่ี 7/30 ถนนเพลินพิทักษ ซอย 8 

สํานักการชาง 

24 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนไทรงาม ซอยขางรานสิริ
บรรณ 

สํานักการชาง 

25 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกจากซอย 13 รัษฎา ขาง
บานเลขท่ี 105/50 ไปทางทิศใตจดคลองน้ําเจ็ด 

สํานักการชาง 

26 โครงการจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของ
เทศบาล 

กองวิชาการฯ 

27 โครงการส่ือมวลชนสัมพันธ กองวิชาการฯ 
28 โครงการแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง กองสวัสดิการสังคม 
29 โครงการปนจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน กองสวัสดิการสังคม 
30 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบ สํานักการศึกษา 
31 โครงการประชุมเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดตรัง สํานักปลัด 
32 โครงการสนับสนุนการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด กองสวัสดิการสังคม 
33 โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา กองสวัสดิการสังคม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
34 โครงการสงเคราะหประชาชนผูทุกขยากขาดแคลนไรท่ีพ่ึง กองสวัสดิการสังคม 

35 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยชุมชนทัศนศึกษาดูงาน กองสวัสดิการสังคม 

36 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

37 โครงการชุมชนอาสารวมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม 

38 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 

39 โครงการจางท่ีปรึกษาวางระบบการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวิภาพของ
ศูนยการเรียนรูในภูมิภาคจังหวัดตรัง (RCE Trang) 

สํานักการศึกษา 

40 โครงการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สํานักการชาง 
41 โครงการติดตั้งไฟฟาและอุปกรณประหยัดพลังงานในอาคารท่ีทําการและ

ไฟฟาสาธารณะของเทศบาลนครตรัง 
สํานักการชาง 

42 โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเทศบาลนคร
ตรัง 

สํานักการชาง 

43 โครงการปรับปรุงลานประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมบริเวณเขาหนองยวน สํานักการชาง 

44 โครงการกอสรางบันไดทาน้ําบริเวณซอยเจาแมดอกไมทองถนนน้ําผุด สํานักการชาง 

45 โครงการสรางงานประติมากรรมเอกลักษณเมืองตรัง สํานักการชาง 
46 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกจริงจิตร ขาง

บานเลขท่ี 37/9 ไปทางทิศเหนือ 
สํานักการชาง 

47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนไทรงาม สํานักการชาง 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม 
 
 ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  
ในภาพรวม  ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  โดยคิดจากจํานวนประชากร
ในพ้ืนท่ี  จํานวน 60,568 คน  ใชกลุมตัวอยางรอยละ 2 ของจํานวนประชากร  ใชจํานวนกลุมตัวอยาง  1,200  
ตัวอยาง  และทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบดวย 

1.1  ลักษณะแบบสอบถามเปนการตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
ท่ีใช  คือ หาคาความถ่ี (Frequency)  แลวสรุปมาเปนคารอยละ (Percentages) 

1.2  ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา Rating Scale  มี  5  ระดับ  มีเกณฑการใหคะแนน  
ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 

3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 

  1.3  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช  คือ ใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean  :     )     สําหรับการแปลคา 
ไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน  น้ําหนักคะแนนในการแบงชวงช้ัน  5  ระดับ  ดังนี้คือ 

คาเฉล่ียตั้งแต 4.10-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียตั้งแต 3.10-4.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมาก 
คาเฉล่ียตั้งแต 2.10-3.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
คาเฉล่ียตั้งแต 1.10-2.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอย 
คาเฉล่ียตั้งแต 0.00-1.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 

X
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จากการตอบแบบประเมินสรุปได  2  ตอน  คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  และตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  ปรากฏรายละเอียดดังนี้คือ   
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
1.  เพศ    
 ชาย 493 41.08 
 หญิง 707 58.92 

รวม 1,200 100 
2.  อายุ    
 ตํ่ากวา  20  ป 102 8.50 
 20-30  ป 233 19.42 
 31-40  ป 256 21.33 
 41-50  ป 291 24.25 
 51-60  ป 159 13.25 
 มากกวา  60  ป 159 13.25 

รวม 1,200 100 
3.  การศึกษา    
 ประถมศึกษา 221 18.42 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 333 27.75 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา 176 14.67 
 ปริญญาตร ี 390 32.50 
 สูงกวาปริญญาตร ี 64 5.33 
 อื่นๆ 16 1.33 

รวม 1,200 100 
4.  อาชีพหลัก    
 รับราชการ 99 8.25 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 102 8.50 
 คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 496 41.33 
 รับจาง 238 19.83 
 นักเรียน/นักศึกษา 133 11.08 
 เกษตรกร 40 3.33 
 อื่นๆ 92 7.67 

รวม 1,200 100 
ตารางที่  1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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จากตารางท่ี  1  สรุปไดดังนี้   
1.  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  58.92   ของผู

ประเมินท้ังหมด   รองลงมาเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 41.08  ของผูประเมินท้ังหมด  
2.  ผูตอบแบบสอบถามอายุระหวาง  41-50  ป  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  24.25 ของผู

ประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออายุระหวาง  31-40  ป  คิดเปนรอยละ  21.33  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือ
อายุระหวาง  20-30  ป  คิดเปนรอยละ  19.42  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออายุระหวาง  51-60  ป  คิด
เปนรอยละ  13.25  และ อายุมากกวา  60  ป  คิดเปนรอยละ  13.25  ของผูประเมินท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือ  
อายุต่ํากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  8.50  ของผูประเมินท้ังหมด 

3.  ผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
32.50  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ  27.75  ของผูประเมิน
ท้ังหมด  รองลงมาคือระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  18.42  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ  14.67  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ  5.33  ของผูประเมินท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือระดับอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  1.33  ของผูประเมิน
ท้ังหมด   

4.  ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ตอบแบบประเมินมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  41.33  
ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคืออาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ  19.83  ของผูประเมินท้ังหมด    รองลงมาคือ  
นักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละ  11.08  ของผูประเมินท้ังหมด  รองลงมาคือเอกชน/รัฐวิสาหกิจ   คิดเปนรอย
ละ  8.50  ของผูประเมินท้ังหมด   รองลงมาคือรับราชการ  คิดเปนรอยละ  8.25 ของผูประเมินท้ังหมด    
รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  7.67  ของผูประเมินท้ังหมด  และนอยท่ีสุดคือเกษตรกร  คิดเปนรอยละ  
3.33  ของผูประเมินท้ังหมด   
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ตอนที่  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 
ในการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง มีผูตอบแบบประเมินท้ังหมด 1,200 คน 
ซ่ึงผลการวิเคราะหแบงไดดังนี ้
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

คาเฉลี่ย ระดับ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยที่สุด 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

9.92 16.92 36.00 26.75 10.42 3.10 พอใจมาก 

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 

10.67 16.33 35.50 27.00 10.50 3.09 พอใจมาก 

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

11.92 20.75 35.83 22.67 8.83 2.92 พอใจ 
ปานกลาง 

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 

12.75 20.83 34.33 22.42 9.67 2.94 พอใจ 
ปานกลาง 

5.การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16.08 21.83 32.92 20.67 8.50 2.85 พอใจ 
ปานกลาง 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

10.17 21.83 38.08 22.25 7.67 2.93 พอใจ 
ปานกลาง 

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

11.92 20.75 35.58 23.00 8.75 2.94 พอใจ 
ปานกลาง 

8.การแกไขปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

12.42 20.67 35.33 23.25 8.33 2.90 พอใจ 
ปานกลาง 

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

11.83 19.67 37.83 22.25 8.42 2.93 พอใจ 
ปานกลาง 

โดยภาพรวม 2.95 พอใจ 
ปานกลาง 

ตารางที่  2  แสดงรอยละของความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
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จากตารางท่ี  2  พบวา ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม 
โดยเฉล่ียอยูในระดับพอใจปานกลาง  มีคาเฉล่ีย  2.95   การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.10  รองลงมาคือการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล 
ของโครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉล่ีย  3.09  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน  และการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  มีคาเฉล่ีย  2.94   
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  มีคาเฉล่ีย  2.93  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉล่ีย  2.92   
การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน มีคาเฉล่ีย  2.90  และความพึงพอใจนอยท่ีสุด
คือ  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉล่ีย  2.85 
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สรุปความเห็นและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจําป  2555  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคําส่ังท่ี  
527/2555  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2555  ไดประชุมติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ไปแลวเม่ือวันท่ี  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงจากการติดตามและประเมินผลของ
คณ ะ ก ร ร ม กา ร ติ ด ต า มแ ละ ป ร ะ เ มิน ผ ลแ ผ น พัฒ น า เ ท ศ บา ลน ค ร ต รั งต อ แ ผ น พั ฒน า เ ท ศ บ า ล 
นครตรัง  คณะกรรมการฯ  ใหนําสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนายกเทศมนตรีทราบในประเด็น
ตางๆ  ดังนี้ 

1.  ในการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในคราวตอไป  ควรมี
การประมวลผลและรายงานในสวนของปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยจัดแยกเปนหมวดหมูและ
ความถ่ีของปญหาเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนแกไข 

2. ในการประเมินผลโครงการตางๆ  ใหแสดงผลลัพธท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการและตัวช้ีวัดของโครงการ  เพ่ือสะทอนถึงผลการปฏิบัติในการบรรลุเปาประสงคดวย 

3.  ในการรายงานการติดตามประเมินผลกรณีโครงการท่ีมีการยกเลิก/โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ หรือโครงการซ่ึงไมแลวเสร็จทันในปงบประมาณ  ใหสรุปเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการติดตาม
ประเมินผลในปถัดไป 

4.  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะกรรมการกําหนดจะติดตามประเมินผลโครงการตางๆ 
ในแตละยุทธศาสตรโดยท่ีประชุมไดคัดเลือกโครงการ จํานวน  15  โครงการ  ท้ังนี้จะติดตามโดยใหแสดงถึง
ผลลัพธและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ประกอบดวย 

 -ยุทธศาสตรการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ไดแก 
(1)  โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทําสาระการเรียนรูหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2)  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง  
(3)  โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

นครตรัง 
(4)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
(5)  โครงการบัณฑิตชุมชน 

 
-ยุทธศาสตรการอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
(6)  โครงการโรงพยาบาลหม่ืนเตียง 
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-ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูการสงเสริม
การทองเที่ยว 

(7)  โครงการสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมรวมกันลดเมืองรอนดวยมือเรา 
 

-ยุทธศาสตรการพัฒนากายภาพเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน 
   (8)  โครงการกอสรางถนนหนองยวน ซอย 5 
 

-ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
(9)  โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตรัง 

 
-ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
(10)  โครงการอนุรักษสืบสานสงเสริมเอกลักษณจารีตประเพณีทองถ่ิน 

 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพขององคกร 
(11)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
(12)  โครงการบริการฟรี อินเตอร เน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาและสนับสนุน 

การทองเท่ียว  (Trang City Free Wi-Fi) 
 

-ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของประชาชน 
(13)  โครงการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว 
(14)  โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง 
(15)  โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความเขมแข็ง

ของชุมชน 
 
 
 



 
 

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
ตามคําส่ังที่ 527/2555  ลงวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ.2555 

 
 

1. นายกิจ  หลีกภัย       นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  บุญขัน  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
4. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
5. นายวิเชียร วโนทยาโรจน ผูแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
6. นายศิริภัณฑ ทยานกิจเจริญ ผูแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
7. นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ   ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยตรัง กรรมการ 
8. นายวินัย  ทองรัตน  ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      กรรมการ 
9. นายเทิดศักดิ์  ตรีรัตนพันธ ผอ.โรงเรียนบูรณะลําลึกตรัง  กรรมการ 
10. นายรณรงค  ทรัพยปรุง   ผอ.กองสวัสดิการสังคม      กรรมการ  
11. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผอ.กองสาธารณสุขฯ          กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
กองวิชาการและแผนงาน 

สํานักงานเทศบาลนครตรัง 
103 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 
โทร. 0-7521-8017 ตอ 1146 

โทรสาร. 0-7521-1493 
www.trangcity.go.th 


