
 
 

รายงาน 
การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลนครตรัง 



กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
1 ค่าชุดกู้ภัยป้องกันสารเคมี ระดับ A และ B อย่างละ 2 ชุด 212,000                สํานักปลัดฯ

(งบ 55)

2 เครื่องฉายภาพทึบแสง 4 ชุด 250,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  19  รายการ 550,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

4 เครื่องดนตรี  2  รายการ 286,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55)

5 เครื่องออกกําลังกาย  2  ชุด 300,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55)

6 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและหุ่นยนต์ 385,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55)

7 แป้นบาสเกตบอล  2  คู่ 640,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55 เพิ่มเติม 1)

8 รถยนต์โดยสาร  4  คัน 15,000,000            สํานักการศึกษา

(งบ 55 เพิ่มเติม 1)

9 รั้ว คสล. ท.2 820,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

รายงานผลความก้าวหน้าการดาํเนินการโครงการค้างจ่าย
เพื่อนําไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557

เทศบาลนครตรัง
ณ วันที่  17  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557

ลําดับที่
รายการ/โครงการ งบประมาณ

ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
10 กําแพง คสล. ท.7 566,000                สํานักการศึกษา

(งบ 55 เพิ่มเติม 1)

11 รถตู้พยาบาล 1,950,000             กองสาธาฯ

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

12 รถยนต์กระบะกู้ชีพ-ฉุกเฉิน 900,000                กองสาธาฯ

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

13 ต่อเติมสํานักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 500,000                กองสาธาฯ

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

14 เครื่องเอกซเรย์ 4,500,000             กองสาธาฯ

(งบ 55 โอนตั้งจ่ายฯ)

15 รถยนต์บรรทุกน้ํา 4,500,000             สํานักการช่าง

(งบ 55)

16 ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 65,000,000            สํานักการช่าง

(งบ 55)

17 รถบรรทุกน้ํา ชนิด 10 ล้อ 4,650,000             สํานักปลัดฯ

งบ 56 

18 ชุดดับเพลิงมาตรฐาน 5 ชุด 450,000                สํานักปลัดฯ

งบ 56 

19 ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนจันทน์ฯ 7,732,000             สํานักปลัดฯ

งบ 56 

20 เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู 52,000                  สํานักปลัดฯ

งบ 56 (โอนตั้งจ่ายฯ)
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
21 ปั้มน้ําหอยโข่ง 1 ชุด 100,000                สํานักปลัดฯ

งบ 56 (โอนตั้งจ่ายฯ)

22 เครื่องทําลายเอกสาร 8,000                   สํานักปลัดฯ

งบ 56 (เพิ่มเติม 1)

23 เครื่องบันทึกเวลาด้วยคีย์การ์ด 60,000                  สํานักปลัดฯ

งบ 56 (เพิ่มเติม 1)

24 รถยนต์บรรทุกน้ํา 4,650,000             สํานักปลัดฯ

งบ 56 (เพิ่มเติม 1)

25 ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง 12,038,000            สํานักปลัดฯ

งบ 56 (เพิ่มเติม 1)

26 ค่าปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 5,028,000             สํานักปลัดฯ

เป็นห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง งบ 56 (เพิ่มเติม 2)

27 เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ 70,000                  กองวิชาการฯ

งบ 56 

28 กล้องวิดีโอ 150,000                กองวิชาการฯ

งบ56 เพิ่มเติม 1

29 เตียงเฟาว์เลอร์ 40 เตียง 728,000                กองสาธาฯ

งบ 56 

30 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด 45,000                  กองสาธาฯ

งบ 56 

31 เครื่องดูดเสมหะ 5 เครื่อง 55,000                  กองสาธาฯ

งบ 56 
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
32 เตียงลมแบบใช้ไฟฟ้า 5 เตียง 37,500                  กองสาธาฯ

งบ 56 

33 เครื่องพ่นละอองยา 5 เครื่อง 75,000                  กองสาธาฯ

งบ 56 

34 รถเข็นชนิดนั่ง 40 คัน 260,000                กองสาธาฯ

งบ 56 

35 เครื่องช่วยเดิน 5 ตัว 35,000                  กองสาธาฯ

งบ 56 

36 รถบรรทุกขยะแบบปิกอัพ 950,000                กองสาธาฯ

งบ 56 

37 รถเข็น 85 ค้น 850,000                กองสาธาฯ

งบ 56 

38 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบขยะและบําบัดน้ําเสีย 11,000,000            กองสาธาฯ

โอนตั้งจ่ายฯ

39 เครื่องพ่นหมอกควัน  6 เครื่อง 450,000                กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

40 มอนิเตอร์ 1 จอ 3,600                   กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

41 รถบรรทุกขยะ 7,000,000             กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

42 รถบรรทุก (ดีเซล) 820,000                กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
43 เครื่องรับส่งวิทยุ 1 ชุด 24,000                  กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

44 วิทยุสื่อสาร 10 ชุด 95,000                  กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

45 สัญญาณไฟวับวาบ 1 ชุด 25,000                  กองสาธาฯ

งบเพิ่มเติม 1

46 ชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก 10 ตัว (ท.2) 160,300                สํานักการศึกษา

งบ 56 

47 กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ 2 เครื่อง (ท.2) 54,000                  สํานักการศึกษา

งบ 56 

48 ก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม (ท.2) 14,728,000            สํานักการศึกษา

งบ 56

49 ชั้นวางหนังสือแบบไม้ 10 ตัว (ท.3) 85,000                  สํานักการศึกษา

งบ 56 

50 เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง 107,400                สํานักการศึกษา

งบ 56 

51 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 4 เครื่อง (ท.6) 154,000                สํานักการศึกษา

งบ 56 

52 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1,232,400             สํานักการศึกษา

งบ 56 

53 ปรับปรุงสระว่ายน้ําทุ่งแจ้ง 850,000                สํานักการศึกษา

งบ 56 
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
54 ค่าติดตั้งสกอร์บอร์ด 7,250,000             สํานักการศึกษา

โอนตั้งจ่ายฯ

55 ค่าปรับปรุงลู่วิ่งสนามกรีฑา 850,000                สํานักการศึกษา

โอนตั้งจ่ายฯ

56 เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมอุปกรณ์  14  ชุด (ศพด.) 56,000                  สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

57 เครื่องรับโทรทัศน์ 14 ชุด (ศพด.) 469,000                สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

58 เครื่องปั้มน้ําพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 35,000                  สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

59 อุปกรณ์วอลเลย์บอลชายหาด 5 รายการ 99,000                  สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

60 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬากลาง 2,555,000             สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

61 ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนสิรินธรทุ่งแจ้ง 7,140,000             สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

62 เครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบข้อแข็ง 2 เครื่อง 19,000                  สํานักการศึกษา

งบเพิ่มเติม 1

63 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4,500,000             สํานักการช่าง

งบ 56 

64 ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จฯ 95 7,378,000             สํานักการช่าง

งบ 56 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 64



กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
65 ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเวียนกะพัง

และถนนบ้านโพธิ์

18,000,000            สํานักการช่าง

งบ 56 

66 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนรักษ์จันทน์ตรงข้ามร้าน

สยามภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง

750,000                สํานักการช่าง

งบ 56 

67 เก้าอี้ 730,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

68 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 730,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

69 รถไฟฟ้า 1,800,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

70 เครื่องพ่นยา 15,000                  สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

71 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 110,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

72 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 75,000                  สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

73 เครื่องซักผ้า 27,000                  สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

74 สว่านไฟฟ้า 98,000                  สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
75 เครื่องปั้มน้ํา 120,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

76 เครื่องเติมอากาศ 375,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

77 ป้อมยามสําเร็จรูป 250,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

78 อุปกรณ์เครื่องเล่นภายในสวนสาธารณะ 7,500,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

79 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําบริเวณถนนควนขุน ซอย 2

 เริ่มต้นจากข้างบ้านเลขที่ 32/5 ไปทางทิศตะวันออก จดราง

ระบายน้ําของเดิมหน้าบ้านเลขที่ 20

670,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

80 ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนวังตอ ซอย 

2/2 ต่อจากของเดิมไปจดถนนวังตอ ซอย 2

132,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

81 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกอุดมลาภ ซอย 7 388,600                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

82 ค่าก่อสร้างถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แยกจากซอย 13 

รัษฎา ข้างบ้านเลขที่ 105/50 ไปทางทิศใต้ จดคลองน้ําเจ็ด

1,310,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

83 ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดําเนิน 3,553,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
84 ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนกันตัง 2,191,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

85 ค่าติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรัง 1,000,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

86 ค่าปรับปรุงท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าถนนเพลินพิทักษ์ 

บริเวณหนองน้ําสาธารณะ

478,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

87 ค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนกันตัง ซอย 10 เริ่มจากกันตัง 

(ข้างสมาคมฮกเกี้ยน) ถึงทางเข้าบ้าน สท.ทวีศักดิ์  นาคพล

1,581,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

88 ค่าปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนนควน

ขนุน ไปทางทิศใต้จดสะพานควนขนุน

1,704,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

89 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนพระราม 6 3,131,200             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

90 ค่าปรับปรุงการจราจรบริเวณสามแยกหมี 592,000                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

91 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนกันตัง 1,715,400             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

92 ค่าปรัปปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเพลินพิทักษ์ 2,623,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
93 ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนพัทลุงหน้า

สวนสาธารณะทับเที่ยง

344,600                สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

94 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดภูมิทัศน์ริมคลอง

ห้วยยาง (C1-C9)

1,263,700             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

95 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศอาคาร

อเนกประสงค์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

3,442,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

96 ค่าปรับปรุงอาคาร 200 ปี และศาลาพักผอ่น ภายใน

สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

2,500,000             สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.1

97 โคมไฟถนนชนิดหลอด LED 1,250,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

98 ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและทางระบายน้ําแยกถนน

บ้านโพธิ์ ซอย 2

                350,000 สํานักการช่าง

 งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

99 ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.แยกจากถนนรัษฎา

 ซอย 9 ข้างณัทฐาอพาร์ทเมนท์ไปทางทิศใต้และทิศ

ตะวันออกจดถนนรัษฎา ซอย 9

1,622,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
100 ค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน 

ถนนกันตัง

1,347,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

101 ค่าขยายเขตการจ่ายน้ําประปาบริเวณถนนรัษฎา ซอย 13 386,000                สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

102 ค่าปรับปรุงท่อระบายน้ําพร้อมผิวทางจราจรและรางวีหลัง

ท่อ ถนนน้ําผุดด้านขวาทางเริ่มต้นจากคลองห้วยยางถึง

บริเวณถนนน้ําผุดซอย 4

2,745,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

103 ค่าศึกษาออกแบบระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลนคร

ตรัง

2,500,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

104 ค่าปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณหนองน้ําหลัง

ห้างสิริบรรณ

2,997,000             สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

105 ค่าปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะกะพังสุรินทร์ 12,582,000            สํานักการช่าง

งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

106 ค่าก่อสร้างบ่อตรวจท่อสูบน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย

สถานีสูบน้ําเสียคลองน้ําเจ็ดจากถนนขนานทางรถไฟไปถนน

400,000                สํานักการช่าง

ท่ากลาง งบ 56 โอนตั้งจ่ายฯ

107 ค่าปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าใตด้ินถนนวิเศษกุล 24,362,000            สํานักการช่าง

งบ 56 เพิ่มเติม ฉ.2
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กําหนดรูปแบบ ดําเนินการทางพัสดุ บริหารสัญญา เบิกจ่าย
ลําดับที่

รายการ/โครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนการดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
108 รถโดยสาร (รถตู้) 1,232,400             กองสวัสดิการฯ

งบ 56 เพิ่มเติม 1

109 กล้องถ่ายวิดีโอ 60,000                  กองสวัสดิการฯ

งบ 56 เพิ่มเติม 1

110 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครตรัง 40,000,000 สํานักการช่าง

(CCTV) งบ 56 เงินสะสม

111 ชุดตีเส้นจราจร 2,200,000

งบ 56 เงินสะสม สํานักการช่าง

112 อาคารเรียน 4 ชั้น (ท.2) 9,600,000             สน.ศึกษา

งบ 56 เงินสะสม

สรุป  112 รายการ  งบประมาณ 364,355,100          บาท

  -ก่อหนี้แล้ว  48  รายการ  งบประมาณ  75,928,500            บาท

  -ยังไม่ก่อหนี้  64  รายการ  งบประมาณ  288,426,600          บาท

จํานวนโครงการแบ่งตามขั้นตอนการดําเนินการ
 -กําหนดรูปแบบ  40  รายการ  -บริหารสัญญา  11  รายการ

 -ดําเนินการทางพัสดุ  24  รายการ  -เบิกจ่าย  37 รายการ
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

บทที่ 5 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังน้ี 
    n     =         N 
     1+N (e)

2
 

    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในปี พ.ศ.2556 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 60,541 คน และต้องการใช้ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 จึงใช้ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังน้ันจึงคํานวณขนาดกลุ่ม
ประชากรได้ดังน้ี 
    n     =       60,541 
              1+60,541 (0.05)2 
    n     =     397.38 
 ดังน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2557 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนาโดยครอบคลุมการดําเนินการทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ และคัดเลือกโครงการ 2 
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินการมีผลการดําเนินการเป็นเลิศ 
 

 3. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ โดยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครตรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557) 
จํานวน 31 ชุมชน ซึ่งกําลังมีการดําเนินการขยายจํานวนชุมชนไปให้ถึง 70 ชุมชน 
 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) และคร้ังที่ 2 ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
 

 ทั้งน้ี จะทําการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครตรัง แบ่งออกเป็น 2.1 ด้านการบริหารจัดการ 2.2 ด้านการนําบริการไปสู่ประชาชนและความ
พึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2557 
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 การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ที่ใช้ คือ หาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
 
 แบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 

2.  อายุ    ตํ่ากว่า  20  ปี   20-30 ปี     31-40  ปี 
    41-50  ปี    51-60  ปี     มากกว่า 60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 
    ปรญิญาตรี    สูงกว่าปริญญาตร ี    อ่ืนๆ 

4  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รฐัวิสาหกิจ    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของเทศบาลนครตรัง 
 ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 2.1 ด้านการบริหารจัดการ เป็นการสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังใน
ภาพรวมโดยเน้นการบริหารจัดการของเทศบาล และส่วนที่ 2.2 ด้านการนําบริการไปสู่ประชาชนและความพึง
พอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล โดยสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการบริการสาธารณะ
ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
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ท่านมีความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังมากนอ้ยเพียงใด 
 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ      
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา      
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      
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2.2 ด้านการนาํบริการไปสูป่ระชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
การเขา้รับบรกิาร ระดับความพงึพอใจ 

เคยเข้า
รับบริการ

ไม่เคยเข้า
รับบริการ 

5 4 3 2 1 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เช่น งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเต็นท์ การ
เขียนคําร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ฯลฯ 
 

       

2 ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ก อ ง ค ลั ง  เ ช่ น  ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการให้บริการชําระภาษี 
การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้ง
รับเ ช็ค  การให้บริการซื้ อแบบแปลนของ
เทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ 
ฯลฯ 
 

       

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น 
เสียงตามสาย  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

       

4 การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ฯลฯ การ
ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การ
ดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

       

5 การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอก
ร ะ บ บ  กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
ให้บริการสถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
การเขา้รับบรกิาร ระดับความพงึพอใจ 

เคยเข้า
รับบริการ

ไม่เคยเข้า
รับบริการ 

5 4 3 2 1 

6 การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไข
ปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย 
กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

       

7 การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
รักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ 
 

       

8 การให้บริการของสถานธนานุบาล 
(โรงรับจํานํา) 
 

       

9 ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของ
เทศบาล 
9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว 
ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ 
9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ฯลฯ 
9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่ม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น ฯลฯ 
9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  ข่าวสาร การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
 

       

 



 
 

คํานํา 
 
 การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผน  การกําหนดงานตามแผน 
จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับการติดตาม
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
ในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลา 
ในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับประโยชน์  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
งบประมาณเพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
นําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรงเช่ือถือได้ 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการดําเนินโครงการเพ่ือให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ดังน้ัน เทศบาลนครตรังจึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก และเพ่ือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

เทศบาลนครตรัง 



 
 

สารบัญ 
 
 

 หน้า 
 

บทที่ 1 บทนํา 
 

1 

บทที่ 2 วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 4 
  
บทที่ 3 วิธกีารติดตามและประเมินผล 32 
  
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 37 
  
บทที่ 5 การประเมินผลการดําเนินงาน 71 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผน การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้ง 
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเช่ือถือได้เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการ
ดําเนินโครงการเพ่ือให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ดังน้ัน  เทศบาลนครตรังจึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก และเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
โดยทั่วกัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. เพ่ือวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 3. เพ่ือวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของโครงการที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์
เทศบาลนครตรัง 
 
ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังน้ี 
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    n     =         N 
     1+N (e)

2
 

    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในปี พ.ศ.2556 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 60,541 คน และต้องการใช้ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 จึงใช้ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังน้ันจึงคํานวณขนาดกลุ่ม
ประชากรได้ดังน้ี 
    n     =       60,541 
              1+60,541 (0.05)2 
    n     =     397.38 
 ดังน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2557 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนาโดยครอบคลุมการดําเนินการทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ และคัดเลือกโครงการ 2 
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินการมีผลการดําเนินการเป็นเลิศ 
 

 3. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ โดยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครตรัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557) 
จํานวน 31 ชุมชน ซึ่งกําลังมีการดําเนินการขยายจํานวนชุมชนไปให้ถึง 70 ชุมชน 
 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลจํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) และคร้ังที่ 2 ผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการดําเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนํา 
เสนอหน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งน้ี หมายถึง เทศบาลนครตรัง 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2554 – 2559) 
 

 3. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ของเทศบาลนครตรัง 
 

 4. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ที่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง 
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 5. การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาล
นครตรัง 
 

 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 8. การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง
กําหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทําให้เห็นความจําเป็น
ในการดําเนินการแก้ไข 
 

 9. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหน่ึง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กําหนดไว้ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
 

 ดังน้ัน การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางที่ผู้บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของเทศบาลนครตรัง 
1)  ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครตรัง 

  เดิมเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง  
ได้ถูกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตรัง  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม พ.ศ. 2476   ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองตรัง โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2478  
เทศบาลเมืองตรังได้เปิดดําเนินการคร้ังแรกโดยใช้ที่ทําการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเป็นสํานักงาน ต้ังอยู่ถนนวิเศษ
กุล  ตําบลทับเที่ยง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น  6.86  ตารางกิโลเมตร  และในปี  พ.ศ. 
2484  เทศบาลได้ทําการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิมโดยสร้างเป็นอาคารไม้
ช้ันเดียวแล้วดําเนินการเรื่อยมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 
7.91 ตารางกิโลเมตร  เมื่อวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2511 รวมพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  14.77 ตารางกิโลเมตร 
จากน้ันการบริหารกิจการเทศบาลนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลา  ประกอบกับอาคารสํานักงานเทศบาลเดิมสภาพ
คับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสํานักงานให้กว้างขวางขึ้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็น
ที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น  จึงได้ทําการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลขึ้นใหม่  โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจํานวนเงิน 7,980,000 บาท  เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างสํานักงานเทศบาลหลังใหม่  
ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ช้ัน ทรงไทย  ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.  2521  และได้ทําพิธีเปิด
ดําเนินการมาต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2522  เทศบาลนครตรังได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  
และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  โดยมีดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครตรังเป็น
รูปพระอาทิตย์ ทะเล และนางฟ้าถือดวงแก้ว เพราะช่ือของท้องที่ คือ ตรัง หมายความว่า  รุ่งอรุณ  และตรัง
เป็นจังหวัดหน่ึงที่อยู่ติดกับฝั่งทะเลด้านตะวันตก นางฟ้าถือดวงแก้ว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและสุข
สมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 2)  ที่ต้ัง 
 สํานักงานเทศบาลนครตรัง ต้ังอยู่เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 3)  อาณาเขต 
 เทศบาลนครตรังอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตําบลทับเที่ยง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14.77 ตารางกิโลเมตร ระยะห่าง
จากที่ต้ังจังหวัด  ประมาณ  50  เมตร 

 ทิศเหนือ จด ตําบลนาตาล่วง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  จด ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก จด ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก จด ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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 4)  สภาพทางสังคมโดยรวม  เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 31 ชุมชน  ดังน้ี  

1. ชุมชนหนองปรือ  11. ชุมชนท้ายพรุ 21. ชุมชนวิเศษกุล 
2. ชุมชนควนขนุน 12. ชุมชนหนองยวน 22. ชุมชนโคกยูง 
3. ชุมชนบ้านโพธ์ิ  13. ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 23. ชุมชนหลังสนามกีฬา 
4. ชุมชนนาตาล่วง 14. ชุมชนวัดกุฏยาราม 24. ชุมชนท่าจีน 
5. ชุมชนควนขัน 15. ชุมชนย่านการค้า 25. ชุมชนกะพังสุรินทร์ 1 
6. ชุมชนท่ากลาง 16. ชุมชนวังตอ 26. ชุมชนโป๊ะเซ้ง 1 
7. ชุมชนนํ้าผุด 17. ชุมชนต้นสมอ 27. ชุมชนโคกขัน 1 
8. ชุมชนสรรพากร 18. ชุมชนตรอกปลา 28. ชุมชนกะพังสุรินทร์ 2 
9. ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 19. ชุมชนศรีตรัง 29. ชุมชนโป๊ะเซ้ง 2 
10. ชุมชนบางรัก 20. ชุมชนหลังควนหาญ 30. ชุมชนโคกขัน 2 
  31. ชุมชนโคกขัน 3 

 
2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1)  การคมนาคม 
1.1) ถนน 

 - ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวนทั้งหมด    5     สาย 
 - ถนนทางหลวงท้องถิ่น      จาํนวนทั้งหมด 244 สาย แบ่งเป็น 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  120  สาย   ระยะทาง   36,672.90  กิโลเมตร 
   - ถนนลาดยางแอสฟัลท์    จํานวน  124  สาย   ระยะทาง   55,294.60  กิโลเมตร 

1.2)  การคมนาคมขนส่งทางบก  
 - สถานีรถไฟ  จํานวน  1  แห่ง 
 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร  จํานวน  1  แห่ง 
 - รถโดยสารสองแถว ประจําทางภายในตัวเมือง ซึ่งร่วมดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง และ หจก.ท่ากลางเดินรถ มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีนํ้าเงิน ให้บริการทุกวัน
ไม่มีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที  
 - รถโดยสารอ่ืน ๆ ได้แก่ ตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมท้ังรถตู้ รถแท็กซี่บริการ
ระหว่างอําเภอหรือระหว่างจังหวัด 

 2)  การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
 - ที่ทําการไปรษณีย์     2 แห่งได้แก่            ไปรษณีย์ตรังและไปรษณีย์ทับเที่ยง 
  - สถานีวิทยุกระจายเสียง       28 แห่ง 

ได้แก่      สกายเรดิโอ / UFM / ศรีตรัง เรดิโอ / รุ่งตะวันเรดิโอ / OK radio / แฮปป้ี เรดิโอ /   
ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรัง / FAB Radio / 101 เรดิโอ / Vision Radio / คนย่านตา
ขาว / เมืองตรังเรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 / เมาท์ซี่ ปากดี เรดิโอ / Line 
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FM / ตําหนักจันทร์ เรดิโอ / OK LOVE / OK Hot / OK ลูกทุ่ง / คนรักษ์ถิ่นตรัง / เสียงแห่ง
ธรรม / คนเพ่ือชีวิต / ตลาดไท เรดิโอ / ตรังซิต้ี เรดิโอ / ไทยเจริญ เรดิโอ / วิทยุเพ่ือการศึกษา 
ปลันดา / เขาพระวิเศษ / คนเพ่ือชีวิต 

  - สถานีวิทยุโทรทัศน์ 10 แห่ง 
ได้แก่         ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / ช่อง 9 / Thai PBS / TNN 24 / Spring NEWS / Farm 
Channel / บริษัทเคเบิลมีเดีย เน็ตเวิคด์ จํากัด(ศรีตรัง เคเบิล ทีวี) / สถานีโทรทัศน์ตรังแชนแนล 
IPM 

  - หนังสือพิมพ์  13 ฉบับ 
 ได้แก่          มติตรัง / รักษ์ตรัง / ข่าวเสรี / ตรังนิวส์ / กันชน / อันดามันไทม์ / วารสารหอการค้า 
/ ตรังแนวหน้า / คนตรัง / อมตะนิวส์ / ข่าวเมืองตรัง / ทับเที่ยงนิวส์ / ตรังไทม์ 

  - ระบบเสียงตามสายของเทศบาล ครอบคลุม    80    เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล 
    ออกอากาศทุกวัน     จันทร์-ศุกร์   เวลา    08.00-09.00 น , 15.30-16.30น. 

 3)  การไฟฟ้า 
 -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จํานวน       23,694           ครัวเรือน 
 -  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  100 % 
 -  ถนนในเขตเทศบาลนครตรังที่มีไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน        244      สาย 

(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดตรัง) 
 4)  การประปา 

-  ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา จํานวน  15,445 หลังคาเรือน 
 -  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ  สํานักงานประปาตรัง 

- กําลังผลิตที่ใช้งาน      15,840  ลบ.ม./วัน 

- ปริมาณนํ้าผลิต   379,793  ลบ.ม. 

- ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย    370,150  ลบ.ม. 

- ปริมาณนํ้าจําหน่าย     266,562  ลบ.ม. 

 -  แหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ   แหล่งนํ้าผิวดิน 
 -  แหล่งนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ  แม่นํ้าตรัง  ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตรัง) 
 5)  แหล่งน้ํา 
 -  หนองนํ้า/บึง จํานวน  30 แห่ง 
 -  ลําคลอง จํานวน   2 แห่ง 
 -  สระน้ํา จํานวน   2 แห่ง 
 -  บ่อบาดาล จํานวน   7 แห่ง 
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 6)  การระบายน้ํา 
 - ราง / ท่อระบายนํ้า จํานวน  244  แห่ง รวมระยะทาง  91.6  กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ท่อระบายนํ้าทั้ง 2 ด้านของถนน จํานวน  244  สาย ระยะทาง  91.6  กิโลเมตร 
 - ถนนที่มีราง / ท่อระบายนํ้าด้านเดียว จํานวน   -  สาย ระยะทาง  -  กิโลเมตร 
 - ถนนที่ไม่มีราง / ท่อระบายนํ้า จํานวน  -  สาย ระยะทาง  -  กิโลเมตร 

- บริเวณท่ีมีนํ้าท่วมถึง จํานวน  3  ชุมชน คือ  ชุมชนควนขัน  ชุมชนควนขนุน  และชุมชนหลังสนาม
กีฬา 

 - ระยะเฉลี่ยที่นํ้าท่วมขังนานที่สุด  3 - 5  วัน ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 
 - สาเหตุของน้ําท่วมขังเกิดจาก เป็นพ้ืนที่ตํ่า ทําให้ระบายนํ้าไม่ทัน 
 - เทศบาลนครตรังได้มีการทําความสะอาดราง / ท่อระบายนํ้า ปีละ  2  ครั้ง 

(ที่มา : สํานักการช่าง สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
 7)  การบําบัดน้ําเสีย 
 - วิธีบําบัดนํ้าเสียทําโดย เทศบาลนครตรัง 
 - ปริมาณนํ้าเสีย                5,600   ลบ.ม./วัน 
 - ปริมาณนํ้าเสียที่บําบัดได้    5,300   ลบ.ม./วัน 
 - ทางระบายนํ้าหลักในเขตเทศบาลนครตรัง ได้แก่ คลองนํ้าเจ็ด  คลองห้วยยาง (นํ้าที่ผ่านการบําบัดสู่
คลองปอน)  และแนวท่อส่งนํ้าเสีย ระบบรวบรวมนํ้าเสีย แบบท่อระบายนํ้ารวม  14,700 เมตร  
 - ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้ คือ ระบบสระเติมอากาศ  จํานวน  1  แห่ง 

(ที่มา : งานบําบัดนํ้าเสีย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
 
2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 1)  การพาณิชยกรรมและการบริการ  
 - ธนาคาร   จํานวน  29 แห่ง 
 - บริษัท    จํานวน          319 แห่ง 
 - ห้างหุ้นส่วนจํากัด  จํานวน          120 แห่ง 
 - สถานีบริการนํ้ามัน  จํานวน            11 แห่ง 
 - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จํานวน       3 แห่ง 
 - ตลาดสด   จํานวน    2 แห่ง 
 - ร้านค้าต่าง ๆ   จํานวน        2,178 แห่ง 
 - โรงฆ่าสัตว์   จํานวน    1 แห่ง 
 - โรงแรม   จํานวน    16 แห่ง 
 - ร้านอาหาร   จํานวน          270 แห่ง 
 - โรงภาพยนตร์   จํานวน    1 แห่ง 
 
(ที่มา : ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 2)  สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวนทั้งสิ้น 4,938 แห่ง 

 2.1) จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังน้ี  

 - การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ จํานวน 449 แห่ง 
 - การขายส่ง จํานวน 120  แห่ง 
 - การขายปลีก จํานวน 1,582 แห่ง 
 - ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวน 854 แห่ง 
 - ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร  จํานวน 62 แห่ง 
 - กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  จํานวน 137 แห่ง 
 - กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค  จํานวน 128 แห่ง 
 - การให้เช่า บริการท่องเที่ยว และการบริการสนับสนุนอ่ืนๆ  จํานวน 140 แห่ง 
 - ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  จํานวน 34 แห่ง 
 - กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ  จํานวน 804 แห่ง 
 - การผลิต  จํานวน 559 แห่ง 
 - การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล  จํานวน - แห่ง 
 - การก่อสร้าง  จํานวน 38 แห่ง 
 - การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า  จํานวน 28 แห่ง 
 - กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน 3 แห่ง 

 2.2) จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  ดังน้ี 

 - ส่วนบุคคล  จํานวน 4,594 แห่ง 
 - ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  จํานวน 114 แห่ง 
 - บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)  จํานวน 222 แห่ง 
 - ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  จํานวน 1 แห่ง 
 - สหกรณ์  จํานวน 2 แห่ง 
 - อ่ืน ๆ (เช่น มูลนิธิ สโมสร สมาคม กลุ่มแม่บ้าน ชมรม เป็นต้น) จํานวน 5 แห่ง 

 2.3) จําแนกตามการขายสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต  ดังน้ี 

 - มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 31  แห่ง 
 - ไม่มีการขายสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 4,907  แห่ง 

(ที่มา : สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (ข้อมูลพ้ืนฐาน) จังหวัดตรัง สํานักงานสถิติแห่งชาติ) 
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2.4 ข้อมูลด้านสังคม 
 1)  ประชากร 
รายการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
บ้าน (ครัวเรือน) 22,401 22,684 22,936 23,233 23,694 
ประชากรชาย (คน) 28,617 28,427 28,225 28,325 28,282 
ประชากรหญิง (คน) 32,709 32,592 32,343 32,410 32,259 
รวมประชากร (คน) 61,326 61,019 60,568 60,735 60,541 

 

ในปี 2556  จําแนกกลุ่มประชากรได้ ดังน้ี   
รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ประชากรวัยเด็ก (0 – 15 ปี) 7,860 7,512 15,372 
ประชากรวัยแรงงาน (16 – 59 ปี) 16,792 19,904 36,696 
ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 3,477 4,748 8,225 
ประชากรหญิงวัยเจริญพันธ์ุ (15 – 44 ปี) - 14,245 - 
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(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จากงานทะเบียนราษฎร์ สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
- ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   จํานวน   5,970  คน

  
- ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้พิการ   จํานวน     676  คน 
- ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน       15  คน  

แบ่งออกเป็น 31 ชุมชน ดังน้ี 

ชุมชน จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1. ชุมชนหนองปรือ 410 452 862 
2. ชุมชนควนขนุน 996 1,082 2,078 
3. ชุมชนบ้านโพธ์ิ  888 997 1,885 
4. ชุมชนนาตาล่วง 874 952 1,826 
5. ชุมชนควนขัน 829 876 1,705 
6. ชุมชนท่ากลาง 576 646 1,222 
7. ชุมชนนํ้าผุด 552 660 1,212 
8. ชุมชนสรรพากร 619 748 1,367 
9. ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 1,327 1,696 3,023 
10. ชุมชนบางรัก 1,733 1,923 3,656 
11. ชุมชนท้ายพรุ 192 224 416 
12. ชุมชนหนองยวน 1,513 1,769 3,282 
13. ชุมชนคลองน้ําเจ็ด 627 714 1,341 
14. ชุมชนวัดกุฏยาราม 2,754 3,177 5,931 
15. ชุมชนย่านการค้า 2,014 2,245 4,259 
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ชุมชน จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

16. ชุมชนวังตอ 946 1,194 2,140 
17. ชุมชนต้นสมอ 514 581 1,095 
18. ชุมชนตรอกปลา 895 1,067 1,962 
19. ชุมชนศรีตรัง 1,783 2,113 3,896 
20. ชุมชนหลังควนหาญ 809 1,129 1,938 
21. ชุมชนวิเศษกุล 1,462 1,756 3,218 
22. ชุมชนโคกยูง 287 350 637 
23. ชุมชนหลังสนามกีฬา 256 309 565 
24. ชุมชนท่าจีน 193 261 454 
25. ชุมชนกะพังสุรินทร์ 1 1,398 1,575 2,973 
26. ชุมชนโป๊ะเซ้ง 1 804 832 1,636 
27. ชุมชนโคกขัน 1 1,402 1,571 2,973 
28. ชุมชนกะพังสุรินทร์ 2 - - - 
29. ชุมชนโป๊ะเซ้ง 2 - - - 
30. ชุมชนโคกขัน 2 - - - 
31. ชุมชนโคกขัน 3 - - - 
      ไม่ระบุชุมชน 1,629 1,360 2,989 

รวม 28,282 32,259 60,541 
หมายเหตุ  1. ชุมชนในลําดับที่ 28 – 31 เพ่ิงจัดต้ังขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูล 
    2. ส่วนข้อมูลไม่ระบุชุมชน เป็นข้อมูลทะเบียนบ้านเดิม ต้ังแต่ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูลแบบระบุชุมชน 

(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  2557  จากงานทะเบียนราษฎร์ สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
 
แผนภูมิปิรามิดประชากรในพื้นที่เทศบาลนครตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

ปิรามิดประชากร เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงโครงสร้างของประชากรจําแนกช่วงอายุและเพศโดยแสดง
ข้อมูลแต่ละแท่งแทนกลุ่มอายุ ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุไว้แท่งละ 5 ปี 
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จากปิรามิดประชากรข้างต้น เป็นรูประฆังค่ํา แสดงว่า ประชากรกลุ่มดังกล่าว มีโครงสร้างประชากร
แบบปกติ กล่าวคือ สัดส่วนเพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ เพศชายต่อเพศหญิง 46.65 : 
53.35 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
- ประชากรวัยเด็ก (0-15 ปี)  คิดเป็นร้อยละ  25.50  ของประชากรทั้งหมด 
- ประชากรวัยแรงงาน(16-59 ปี)  คิดเป็นร้อยละ  60.86  ของประชากรทั้งหมด 
- ประชากรวัยสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ  13.64  ของประชากรทั้งหมด 
- สัดส่วนประชากรวัยพ่ึงพิง (0-15 ปีและ60 ปีขึ้นไป) ต่อสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน เท่ากับ 39.14: 60.86 
- ประชากรหญิงวัยเจริญพันธ์ุ (15-44ปี) คิดเป็นร้อยละ 24.43  ของประชากรทั้งหมด 

(ที่มา : ข้อมูลเดือนธันวาคม 2556 จากงานทะเบียนราษฎร์ สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 

 

ทั้งน้ี มีผู้สูงอายุ จํานวน 5,545 ราย และ ผู้พิการจํานวน 626 ราย ได้ขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ จากเทศบาลนครตรัง 
(ที่มา : ข้อมูลเดือนเมษายน 2556  กองสวัสดิการสังคม   สํานักงานเทศบาลนครตรัง)  

นอกจากนั้น ยังมีผู้พิการที่จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี จํานวน 54 ราย 

(ที่มา : สํานักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง) 
 

 2)  การศึกษา 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จํานวน (แห่ง)

1. สังกัดเทศบาลนครตรัง  
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
1.2 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
     - โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 
     - โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
     - โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
     - โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 
     - โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 

 
 

ก่อนวัยเรียน 
ก่อนวัยเรียน 

 
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

 
2 
 
 
7 

2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1  
2.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 
2.2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

 
 

อนุบาล - ประถมศึกษา 
อนุบาล - ประถมศึกษา 

2 
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สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครตรัง ระดับการศึกษา จํานวน (แห่ง)
3. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3 . 1  มหา วิทยาลั ย ราช ภัฎสวน ดุสิ ต  ศูน ย์
การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ศูนย์ตรัง 

 
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาตร ี

2 
 

4. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - - 
5. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
5.1 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 
5.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอเมืองตรัง 

 
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 

6. สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
6.1 โรงเรียนบุญเหลือเก้ือคง 
6.2 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
6.3 โรงเรียนทับเที่ยงฮ่ัวเฉียว 
6.4 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 
6.5 โรงเรียนดรุโณทัย 
6.6 โรงเรียนพรศิริกุล 
6.7 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
6.8 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 

 
อนุบาล – ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 
อนุบาล – ประถมศึกษา 

อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น 

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 

(ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 

 3)  การท่องเท่ียว นันทนาการ และศาสนา 
 - สวนสาธารณะ  จํานวน  5  แห่ง   
   ได้แก่  สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง )  
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์  สวนสาธารณะสังขวิทย์  
สวนสาธารณะทับเที่ยง 
 - สนามกฬีา  จํานวน  2  แห่ง   
   ได้แก่  สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง  สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 
 - สวนสุขภาพ   จํานวน   3  แห่ง 
   ได้แก่ สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95  
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ 
 - วัด จํานวน  9  แห่ง  ดังน้ี 
  (1) วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวงชั้นตรี เดิมช่ือวัดกะพัง ต้ังอยู่ที่บ้านกะพัง เลขที่ 28 
ถนนเวียนกะพัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  (2) วัดกุฎยาราม  ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
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  (3) วัดคลองน้ําเจ็ด ต้ังอยู่ที่บ้านคลองนํ้าเจ็ด เลขที่ 63 ถนนบางรัก-ควนขัน ตําบลทับเที่ยง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  (4) วัดควนขัน ต้ังอยู่ที่บ้านควนขัน เลขที่ 8 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  (5) วัดควนวิเศษ ต้ังอยู่ที่บ้านทับเที่ยงเลขที่ 156 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 
  (6) วัดตันตยาภิรม เดิมช่ือวัด ต้นตอ ต้ังอยู่ที่บ้านท่ากลาง เลขที่ 156 ถนนท่ากลาง ตําบลทับ
เที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  (7) วัดนิโครธาราม ต้ังอยู่ที่บ้านสวนจันทน์ เลขที่ 23 ถนน วัดนิโครธฯ-สวนจันทน์ ตําบลทับ
เที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
  (8) วัดประสิทธิชัย เดิมช่ือวัด ปอร์น หรือเรียกอีกช่ือว่า วัดท่าจีน ต้ังอยู่ที่บ้านท่า
กลาง เลขที่ 300 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 
  (9) วัดมัชฌิมภูมิ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดหน้าเขา หรือ วัดหนองยวน” ต้ังอยู่ที่บ้านหนอง
ยวน เลขที่ 86 ถนนหนองยวน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

- มัสยิด จํานวน  1  แห่ง  ได้แก่  มัสยิดมะดีนะห์ตุลอิสลาม ถนนกันตัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง  

- โบสถ์คริสต์ จํานวน  1  แห่ง  ได้แก่  คริสตจักรตรัง 24 ถนนห้วยยอด ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง 

- ศาลเจ้า จํานวน  10  แห่ง ได้แก่ 
1) ศาลเจ้าท้ามกงเย่ีย 
2) ศาลเจ้ากิวอ่องเอ่ีย 
3) ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม 
4) ศาลเจ้าพ่อไต่เช่ียฮุดโจ้ว 
5) ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง 
6) ศาลเจ้าเปากง 
7) ศาลเจ้าโป๊ะเซ้ง 
8) ศาลเจ้าพ่อเสือ 
9) ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง 
10) ศาลเจ้าฮงสั้นซี้ 

(ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม) 

 4) การสาธารณสุข / สถานบริการสาธารณสุข 
  4.1 สถานบริการสาธารณสุข 
      4.1.1 ภาครัฐ 

 (1) โรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลตรัง) จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่บริเวณ ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง 
อ.เมือง จ.ตรัง 

          (2) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
          - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.วิเศษกุล  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง 
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             - ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
              - ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.ท่ากลาง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง 
     4.1.2 ภาคเอกชน 
          (1)  โรงพยาบาลเอกชน  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
              - โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  ต้ังอยู่บริเวณ  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   
             - โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  ต้ังอยู่บริเวณ ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   
             - โรงพยาบาลราชดําเนิน  ต้ังอยู่บริเวณ  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง   

 
2.5 ศักยภาพในการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง 
 1)  อัตรากําลัง  (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556) 
 -  ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จํานวน   397 คน 
 -  ลูกจ้างประจํา รวมทั้งสิ้น จํานวน   106 คน 
 -  พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น จํานวน   542 คน 
 -  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน   536 คน 

 2)  การคลัง   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) 

รายการ 
ปีงบประมาณ (หน่วย:บาท) 

2552 2553 2554 2555 2556 
รายรับ 
ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเอง   

  - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 28,100,814.96 28,951,998.91 29,514,376.04 32,974,374.75 33,241,414.69 

  - ภาษีบํารุงท้องท่ี 476,628.50 413,583.83 443,465.05 549,416.80 471,847.84 

  - ภาษีป้าย 4,414,895.00 4,556,065.80 5,507,467.40 5,571,215.00 6,168,281.00 

  - อากรการฆ่าสัตว์ 202,730.00 73,790.00 184,920.00 184,380.00 229,650.00 

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้   

  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 217,326.32 249,036.35 656,669.40 752,214.42 732,327.59 

  - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 13,984,334.91 17,431,532.04 18,418,470.87 21,518,645.60 23,854,429.65 

  - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย
กําหนดแผนฯ 185,345,454.68 248,143,760.47 226,549,897.31 251,311,636.50 268,597,402.81 

  - ภาษีสุรา 7,669,178.93 8,712,769.37 9,418,544.03 10,265,591.81 10,406,970.71 

  - ภาษีสรรพสามิต 15,039,977.74 23,597,339.30 22,697,456.34 18,447,676.37 22,752,325.15 

  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมท่ีดิน 8,675,093.00 19,453,741.00 23,623,512.00 28,086,175.00 37,249,971.00 

  - ค่าภาคหลวงแร่ 185,530.90 358,207.53 582,022.52 289,697.99 357,879.31 

  - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 509,678.70 437,040.19 516,342.97 750,211.96 938,224.56 
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  - อากรรังนกอีแอ่น 74,311.34 11,640.62 35,289.47 18,821.04 23,526.31 

รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร    

  - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 9,272,921.28 9,910,886.16 15,634,918.84 11,650,535.46 12,547,182.86 

  - รายได้จากทรัพย์สิน 30,839,770.68 14,847,745.22 16,257,771.81 31,210,170.27 42,421,558.55 

  - รายได้จากสาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์ 4,613,479.26 5,653,745.07 5,832,567.85 5,820,963.49 6,582,102.32 

  - รายได้เบ็ดเตล็ด 5,641,473.38 1,760,620.12 1,228,794.51 1,452,475.52 1,411,733.01 

   -รายได้จากทุน 1,242,370.00 72,600.00 200.00 33,000.00 0.00 

รายได้หมวดเงินอุดหนุน      

  - เงินอุดหนุนท่ัวไป 163,753,920.01 66,840,303.00 80,527,478.00 79,520,250.00 0.00 

  - เงินอุดหนุนท่ัวไป (ไม่ตราเทศ
บัญญัติ) 19,497,405.00 24,277,400.00 10,000.00 10,000.00 193,991,974.00 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 49,934,412.64 143,065,203.01 153,133,216.19 182,618,356.34 129,796,637.35 

  - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ – ถ่ายโอน 2,045,596.99 1,968,539.00 2,035,878.00 2,088,627.03 1,972,993.00 

รวมรายรับ 551,737,304.22 620,787,546.99 612,809,258.60 685,124,435.35 793,748,431.71
รายจ่าย 
  - เงินเดือน 110,225,692.42 113,814,089.67 117,877,675.23 131,014,758.42 137,228,327.51 

  - ค่าจ้างประจํา 18,114,712.00 18,460,698.00 18,567,976.80 18,942,121.09 18,435,252.03 

  - ค่าจ้างชั่วคราว 47,703,446.07 47,385,901.96 45,799,488.90 53,917,551.50 58,634,627.03 

  - ค่าตอบแทน 62,033,216.91 52,332,107.43 54,450,226.53 66,050,375.47 70,395,919.43 

  - ค่าใช้สอย 54,615,553.62 55,762,655.64 77,917,747.23 83,729,279.38 94,030,891.38 

  - ค่าวัสดุ 66,233,590.28 38,127,570.37 40,094,112.14 35,170,824.14 40,660,393.87 

  - ค่าสาธารณูปโภค 13,104,329.98 10,903,492.63 9,790,871.25 10,006,098.33 12,663,842.80 

  - เงินอุดหนุน 17,121,100.00 6,669,160.00 40,834,200.00 10,236,991.66 10,975,687.11 

  - รายจ่ายอ่ืน  17,061,500.00 16,690,900.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  - งบกลาง 18,511,353.08 53,226,798.43 21,339,263.87 62,540,707.65 86,301,087.01 

  - ค่าครุภัณฑ์ 16,784,954.50 13,895,454.00 19,006,976.00 53,561,068.00 56,460,122.00 

  - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 109,624,603.00 193,536,438.60 153,979,900.00 140,402,353.55 196,058,671.00 

รวมรายจ่าย 551,134,051.86 620,805,266.73 599,678,437.95 665,592,129.19 781,864,821.17
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 603,252.36 -17,719.74 13,130,820.65 19,532,306.16 11,883,610.54 
เข้าเงินทุนสํารองเงินสะสม 25 % 150813.09 -4429.935 3282705.162 4883076.54 2,970,902.63 
คงเหลือนําเข้าเงินสะสม 452,439.27 -13,289.81 9,848,115.49 14,649,229.62 8,912,707.90 
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 (10) อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    
    - พนักงานเทศบาล     จํานวน   20  คน 
    - ลูกจ้างประจํา     จํานวน   11  คน 

      - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน     4  คน 
      - พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน     1  คน 
 (11) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  619  คน 
 (12) ความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมา   จํานวน     8  ครั้ง 
 (13) การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา  จํานวน     8  ครั้ง 
 (14) การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในรอบปีที่ผ่านมา จํานวน      1     ครั้ง 
 (15) วิทยุสื่อสาร        
  - ชนิดประจํารถ      จํานวน    13   เครื่อง 
  - ชนิดประจําตัวพนักงาน    จํานวน    25   เครื่อง 

(ที่มา :  สํานักปลัด  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 

 4)  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 (1) เทศบาลนครตรังมีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยเอง 
 (2) ปริมาณขยะมูลฝอย      จํานวน  110  ตัน / วัน 
 (3) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  
      3.1) รถบรรทุกขยะอัดท้าย     จํานวน   10   คัน  
      3.2) รถบรรทุกขยะเทท้ายด้ัม     จํานวน     8   คัน 
      3.3) รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์    จํานวน     1   คัน 
      3.4) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ    จํานวน     1   คัน 
      3.5) รถตักล้อยาง      จํานวน     1   คัน 
 (4) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     6   คัน 
 (5) ถังรองรับขยะมูลฝอย     จํานวน  600   ใบ 
 (6) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้   จํานวน    85   ตัน / วัน 
 (7) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดได้   จํานวน  110   ตัน / วัน 
 (8) กําจัดขยะโดย   วิธีฝังกลบขยะ 
 (9) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย  จํานวน    206   คน 
 (10) มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน  119  ไร่ ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง  3.5  กิโลเมตร 
 (11) มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอยที่ใช้ไปแล้ว จํานวน      70   ไร่ 
 (12) คงเหลือที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 49 ไร่ คาดว่าจะสามารถใช้ในการกําจัดขยะได้อีก4ปี 
 (13) ที่ดินสํารองที่เตรียมไว้สําหรับกําจัดขยะ  จํานวน       -   แห่ง 
 (14) มีรถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล   จํานวน        2   คัน 
 (15) มีสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล   จํานวน        1   แห่ง 
 (16) มีถังเก็บรวมทิ้ง    จํานวน        5   ถัง 

(ที่มา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
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 5)  การเก็บค่าธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบ่งตามประเภท ดังนี้ 
 - บ้านอยู่อาศัย    จํานวน        8  บาท / เดือน 
 - บ้านทําการค้า    จํานวน      12  บาท / เดือน 
 - หน่วยงานราชการ / เอกชน  จํานวน    150  บาท / เดือน 
 - ป๊ัมนํ้ามัน / ธนาคาร   จํานวน      32  บาท / เดือน 
 - โรงแรม    จํานวน  1,500  บาท / เดือน 
 - ห้างใหญ่    จํานวน  10,000  บาท / เดือน 

(ที่มา : กองคลัง  สํานักงานเทศบาลนครตรัง) 
 
2.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 
 
 ด้านที่ 1.ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว 
  สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ เพ่ิมสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
   ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห้องรับแขกของจังหวัดตรัง” 
   สร้างแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า สวนสัตว์ 
   “อาหารตรัง ดังทั่วโลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและผู้ประกอบการอาหารตรัง เข้าสู่ตลาด 
ทั่วประเทศและมีช่ือเสียงระดับโลก 
   รถรางลากจูงเพ่ือการท่องเที่ยว น่ังรถชมเมือง แลตรัง เล่าเรื่องเมืองตรัง 
   ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให้เป็น
คนดี” 
   จัดกิจกรรมประเพณีอย่างเข้าใจ เข้าถึง และรู้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ป้ายบอกเส้นทางและแผนที่ สถานที่สําคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง 
   หนังสือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้ประกอบการพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว 
   ขยายถนนหลังอนุสาวรีย์เป็น 2 ช่องทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได้ เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักท่องเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
   “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” สร้างจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของ
ยางพาราด้วยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” 
   ปรับปรุงสนามชนโคให้มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ 
   พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ ตามบริบทของชุมชน เพ่ือให้ฟ้ืนกลับมา เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดตรัง เป็นสถานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการจัดสร้างสวนสัตว์ และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
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   จัดทําบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือหารายได้ จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาล 
   ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง การค้าย่อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้ามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมา 
   จัดต้ังชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดให้มีบัณฑิตชุมชนเป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
ชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาได้มีงานทําในเขตเทศบาล และเป็นการช่วยเหลือชุมชนในด้าน
ธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได้ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
   จัดให้มีศูนย์เยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์
และทันสมัยเข้าใจสังคมก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
   ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี โดยสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชน 
   จัดหาที่ดินสร้างบ้านเอ้ืออาทร สําหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองในการเช่า
ซื้อ ผ่อนส่งตามเกณฑ์รายได้ ตลอดจนจัดให้มีการกู้เ งินเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 ด้านที่ 2 ด้านการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างย่ังยืน ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม 
   ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข 
   ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ทุกรูปแบบ จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีน้องประชาชนได้ตรวจสอบ 
   ยึดมั่นในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง สร้าง
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนความต้องการของชุมชน นํามาเป็น
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้การพัฒนาไม่กระจุกในบาง
พ้ืนที่ โดยทําให้การพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่นครตรัง ในตรอกซอกซอย 
   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม่เบียดเบียน สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความเป็น
ธรรม 
   สนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิให้เป็นสภาตรายาง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม่ว่าเรื่อง
น้ันจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ภายใต้จิตสํานึก มีความรับผิดชอบ
ต่อการทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของนครตรังและพ่ีน้องประชาชน 
   ประสานหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพ่ือประโยชน์ของนครตรัง 
อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเคร่ืองบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเคร่ืองบินขนาดใหญ่ และการ
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ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด รวดเร็ว 
ปลอดภัยและตู้โดยสานที่ทันสมัย ถนนทางเข้าออกเมืองให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สะดวก สว่าง สะอาดและ
ปลอดภัย เป็นต้น 
   เน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนด้านความรู้ ความสามารถ 
เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วนนครตรังอย่างเป็นระบบเพ่ือแจ้งเหตุที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สร้างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 
   สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต่ละโรงเรียนต้องให้เป็น
เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
   ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทางด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
   จัดสรรงบประมาณ ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 
   ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อย่างมีคุณภาพ 
   จัดให้มีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียน
ต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน 
   ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้และ 
การประกอบอาชีพ 
   ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยภาพในแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
   จัดให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ดัง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในนครตรัง ภายใต้
แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” 
   บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง 
   จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือให้นักเรียน
ยืมใช้ เ พ่ือค้นคว้าข้อมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการห้องสมุดประจําบ้าน ตามความจําเป็น และ 
ตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด 
   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เปิดการฝึกอบรม 
ฝึกทักษะ ศึกษาต่อ จัดทําผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยะฐานะ เพ่ือมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในด้าน
ขวัญและกําลังใจ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
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   จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารไว้รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว 
   พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้ได้มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้าน ในการ
เข้าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู จะได้มีเวลาในการประกอบอาชีพ ต่อยอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน Mini English และ Mini Program 
   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้แนวคิด 
ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและประชาชน 
 
 ด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   นําถังขยะที่สวยงามกลับมาให้ชุมชน เพ่ือความสะอาด น่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการ
ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ทําลาย
ทัศนียภาพ ทั้งน้ีโดยมุ่งลดจํานวนขยะ เพ่ือให้เกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไม่ให้มีมากจนเกินความจําเป็น 
   สร้างปอดให้คนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น 
   “นครหลวงแห่งการท่องเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่นครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการ
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งคลองสวยน้ําใส เช่น คลองนํ้าเจ็ด คลองห้วยยาง 
เป็นต้น 
   รณรงค์ปลูกต้นศรีตรัง สร้างเมืองตรังให้ดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ด้วยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
   ศูนย์ความปลอดภัยมีกล้อง CCTV ทั่วทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   รถกู้ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ช่ัวโมง 
   ฝึกซ้อมป้องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือให้กําลังพลพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
   ดําเนินการโครงการบ้านสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใช้บ้านผู้ป่วยเป็นสถานพยาบาลใน
การบําบัด พักฟ้ืน จัดเตียงผู้ป่วย วีลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้มีรายได้น้อยยืมใช้ จัดหมอ พยาบาล 
อสม. ไปตรวจเย่ียม ตามความจําเป็น แบ่งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง อํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 
ผู้ดูแลไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดให้มีแพทย์ประจําในศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือบริการด้านการตรวจ
รักษาพยาบาล เน้นด้านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แก่พ่ีน้องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
   จัดให้มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการตรวจ
รักษาพยาบาล 
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   จัดให้มีรถฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – ส่งผู้ป่วย กรณีรับตัวจากที่อยู่อาศัย
มายังสถานพยาบาล และส่งกลับบ้าน ตลอดจนการส่งต่อกรณีต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง 
และสถานพยาบาลใกล้เคียงอ่ืน ๆ 
   จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกปี สําหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ลด
งบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 
   ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย่างสม่ําเสมอ ถูกหลักอนามัยเพ่ือ
ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมท้ังให้มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสง
สว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น 
   เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสํารองจ่าย เป็นเงินยืม
ทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนไม่ได้รับตามกําหนดหรือล่าช้า 
   ให้การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก คนชรา คนพิการ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เก่ียวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
 ด้านที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้บริการแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
   สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ให้สนใจกีฬา จดัให้มีการฝึกอบรมและแข่งขันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
นักกีฬานครตรังสู่ทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังให้มีช่ือเสียง 
   ปรับปรุงและจัดสร้างสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมขึ้นอีก 2 สนาม เพ่ือบริการที่เท่า
เทียม 
   สนับสนุนให้มีการจัดการประกวดและแข่งขันกีฬาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
   จัดให้มีศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สนามกีฬาอย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานที่ออกกําลังกายอย่างเพียงพอ 
   บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
   บริการศูนย์ฟิตเนสกลางแจ้ง Fitness ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเป็นที่รวม 
ของอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความต้องการของชุมชน 
   จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยใช้ผู้ฝึกสอน นักกีฬาระดับชาติ 
อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เป็นต้น 
   จัดให้มีลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานศิลป์  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่ถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิให้มีผลกระทบกับ
การจราจร 
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 ด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอย่างมีอัตลักษณ์ ให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คูระบายน้ํา ทั้งระบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่นครตรัง ให้ทั่วถึงได้
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
   ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีป้ายแนะนําการเดินทาง 
ป้ายสถานที่ อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
   ขยายพ้ืนที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพ่ือความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวในนครตรัง 
   ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และขยายเขตระบบประปา อย่างทั่วถึง 
   ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร้อมทั้งลอกคูระบายน้ําทุกสาย เพ่ือให้การระบายนํ้าเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันนํ้าท่วม ลดมลภาวะ โดยการเช่ือมต่อกับระบบนํ้าเสียอย่างครอบคลุม 
 

2.7 วิสัยทศัน ์พันธกิจและคา่นิยม 
วิสัยทัศน ์

“สังคมดี มคีุณภาพ  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองแห่งการเรียนรู้” 

 

พันธกิจการพฒันาเทศบาลนครตรัง 
1. สร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่าง คน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีคุณธรรม  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เพ่ือมุ่งไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 

5. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

 

สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย 

สํานักการศึกษา 
-  จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2546 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 
-  ส่งเสริมด้านสุขภาพ พลานามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
-  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 สํานักการช่าง 
 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
 -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 
 กองคลัง 
 -  การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทําแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
 -  บริการประทับใจด้วยรอยย้ิมและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง

การ นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา 
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 -  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงิน

อย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ

เช่ือถือได้ 
 -  ใช้ระบบ  GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 สํานักปลัดเทศบาล 
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  การอํานวยความสะดวก   สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 

-  การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน 

-  การพัฒนาคณุภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 

-  การเสริมสรา้งสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 

-  อนุรักษ ์ส่งเสริมศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ 

-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนที่ของอาคารสํานักงาน 

-  การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 

-  การจัดทํางบประมาณ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  การจัดการด้านกฎหมายเพ่ือดําเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 

-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 

-  การเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

-  การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีขอ้มลูที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์ 

-  การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 

- การดําเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กําหนด 

-  การจัดระบบควบคุมภายใน 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

-  จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผูด้้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างย่ังยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังน้ี 

(1)  บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

(2)  บริการด้านการป้องกันโรค 

(3)  บริการด้านการรักษาพยาบาลท่ัวไป 

(4)  บริการฟ้ืนฟูสภาพ 

(5)  บริการด้านทันตกรรมพ้ืนฐาน 

(6)  บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ 

 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นําทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วม

ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

 -  สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 -  สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -  รักษา ส่งเสริม  ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือต่อการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย่างย่ังยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง)  

(Local Agenda 21) 

 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ

พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะที่ดีของคนตรัง 

 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย 

 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

 กองสวัสดิการสังคม 

1. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และใหก้ารสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5. การดําเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สําหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเป็นทีม” 
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2.8 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรังตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2554 – 
2559) ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 26 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1.  ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน 

1.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
1.3 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและรําลกึเชิดชูปูชนียบุคคล 
1.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
1.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

 
 2.  ยุทธศาสตร์การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 ป้องกัน รกัษา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค 
2.2 พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค 

 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิง่แวดล้อมอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สร้างจิตสํานึก  เฝ้าระวัง บําบัด  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 3.3 เพ่ิมศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพที่มอียู่ 

4.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 

 
 5.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย 

5.2 รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของชุมชน 
 
 6.  ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
 6.1 อนุรักษ ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสง่เสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2 ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา 



29 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 
7.2 ปรับปรุง  พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
7.4 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
7.5 พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 

 
 8. ยุทธศาสตรอ์ยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 8.1 สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า 

8.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน  ครอบครัว   ชุมชน  และสังคม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
8.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ 
      ประชาชน 
8.4 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ 

 
2.9 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.9.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการ

แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน 

ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐทุกระดับ ร่วมคิดติดตามประเมินผลและ

รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพ้ืนที่ 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations,1981) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ ดังน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแก้ไข

ปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระทําที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

 2. การมีส่วนร่วมแบบชักนํา ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 

เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา 

 3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การ

จัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบที่ผู้กระทําได้รับผลทันที แต่จะ

ไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 
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 แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 

3 ด้านหลัก คือ ด้านประชาชน (Public) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) และด้านภาครัฐโดยการมีส่วน

ร่วม (Participation) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล เพ่ือให้เกิดการยอมรับ และ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย 

 

 2.9.2 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 John D. millet (อ้างถึงใน จรรยา ศิริพร, 2537 หน้า 17) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการให้บริการ

ดังน้ี 

 1. การให้บริการที่เท่าเทียมกัน คือ การให้บริการที่มีความยุติธรรม เสมอภาคและเสมอหน้า 

 2. การให้บริการรวดเร็วตลอดเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะความจําเป็นรีบด่วน 

 3. การให้บริการที่มากพอ คือ การให้บริการที่มากพอในด้านสถานที่บุคลากรและวัสดุ 

 4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง คือ การให้บริการที่สม่ําเสมอ 

 5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

 จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีกล่าวมา พอสรุป แนวคิดความพึงพอใจ ได้ว่า เป็นความรู้สึกของ

บุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น จากการได้รับบริการ ในเชิงประมาณคุณค่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ 

 

 2.9.3 แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
 การประเมินมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะจะทําให้ทราบว่าโครงการได้ผลอย่างไร

หรือไม่ การดําเนินงานแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องควรแก้ไขอย่างไร ทําให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการ

สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการ ทั้งในปัจจุบันและการปรับปรุง

โครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงได้ และได้มีผู้ให้ความหมายของการประเมิน

ไว้หลากหลาย ดังน้ี 

 เครือวัลย์ ลิ้มอภิชาติ (2531, หน้า 145) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การประเมินโครงการ เป็นการวิเคราะห์

ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซึ่งจะต้องทําการวิเคราะห์ระบบการฝึกอบรมและพัฒนา

ต้ังแต่หลักสูตร โครงการ การบริหารโครงการและผลการฝึกอบรมว่าตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้หรือไม่ กล่าวคือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการอบรมได้หรือไม่ 

 นิศา ชูโต (2527, หน้า 9) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์

ความหมายข้อเท็จจริงเก่ียวกับความต้องการ หาแนวทางการปรับปรุงเก่ียวกับโครงการและหาผลท่ีแน่ใจว่าเกิด

จากโครงการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดีย่ิงขึ้น 
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 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 59) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการให้ได้มา 

ซึ่งสารสนเทศ สําหรับตัดสินคุณค่าของโครงการ บ่งช้ีจุดเด่นจุดด้อยของโครงการและแผนงาน กระบวนการ

ประเมิน ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน และได้กล่าวสรุปไว้อีกว่า การประเมิน หมายถึงกระบวนการ 

ที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2535, หน้า 98) 
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บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
1. องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังที่  527 / 2555  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง ลงวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย 
 1. นายกิจ  หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประธานกรรมการ 
 2. นายสรชัช  ศิริเสถียร  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 3. นายสมเกียรติ  บุญขัน  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 4. นายจรูญ  ไกรเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
 5. นายวิเชียร  วโนทยาโรจน์ ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 6. นายศิริภัณฑ์  ทยานกิจเจริญ ผู้แทนประชาคมเมือง    กรรมการ 
 7. นายสฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 
     ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   กรรมการ 
 8. นายวินัย  ทองรัตน์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. นายเทิดศักด์ิ  ตรีรัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนบูรณะรําลึก 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. นายรณรงค์  ทรัพย์ปรุง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
 11. นายสมหมาย  ยอดเพชร ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             กรรมการและเลขานุการ 
 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
 (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีก็ได้ 
โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 
3. การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ของเทศบาลนครตรังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2554 – 2559) และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสู่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างแท้จริง เทศบาลนครตรังได้กําหนดแนวทางที่สําคัญในการนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ไว้ดังน้ี 

 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
  1.1 ให้สํานัก/กอง นําแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/

โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

  1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําปี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน

และโครงการในระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

  1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

แท้จริง 

 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
  2.1 สร้างระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และนําผล

ที่ได้มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการ

ในอนาคต 

  2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี การติดตามและประเมินผล

เป็นกระบวนการทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้

กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนํามา

กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครตรังเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพ และนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ดังน้ี 

  การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่าง

เป็นระบบและมีความต่อเน่ือง เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การ

ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

  การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กําหนดไว้ 

รวมถึงการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือ

การขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงาน การประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนที่กําหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันได้ผลอย่างไร บรรลุผลลัพธ์ตามที่

กําหนดไว้หรือไม่ 

  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ระยะเวลาที่จะใช้ในการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลนครตรัง กําหนดเป็น 2 ระยะ คือ 

  (1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ กําหนดให้รายงาน

ผลการดําเนินการเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานว่ามีผลสําเร็จ

เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ทําให้การดําเนินงานล่าช้า และนําผลที่ได้มาปรับกล

ยุทธการดําเนินงาน เพ่ือให้โครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

แผนพัฒนา และจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการรอบไตรมาสท่ี 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2556 

– 31 มีนาคม 2557) นําเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
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  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามและประเมินผล

เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ (รอบ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) เพ่ือให้ทราบถึง

ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของประชาชน

ที่ได้รับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนําผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้

สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับ

พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

 

  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ กําหนดให้มีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สาธารณชนได้รับ

ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อเอกสาร

สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.trangcity.go.th เพ่ือให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีที่

ประกาศใช้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 เทศบาลนครตรังมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554 – 2559) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนํามาจัดทําโครงการ
พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
ทั้งน้ีได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท) 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม 
ท่ีมีคุณภาพ 

68 90,796,000 61 29,460,000 60 29,210,000 

2. การอนามัยและการสาธารณสุข 
ท่ีมีคุณภาพ 

18 31,250,000 15 6,500,000 15 6,540,000 

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

17 12,780,000 26 315,450,000 15 150,550,000 

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐาน 

27 328,147,000 35 279,298,500 11 59,821,000 

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 13 3,955,000 13 3,955,000 13 5,255,000 

6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

10 14,750,000 11 15,850,000 10 14,750,000 

7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 86 265,827,980 57 302,278,700 29 358,309,900 

8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน 43 61,740,000 40 196,430,000 39 61,430,000 

รวม 282 809,245,980 258 1,149,222,200 192 685,865,900

 
 
 



 

รายงา
 

 
กันยา
245,1
 

1. กา
2. กา
3. กา
การท่
4. กา
5. กา
6. กา
7. กา
8. อยู

 
แผนภู
 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

นการติดตามแล

ในการจัดท
ายน 2556 โ
167,100 บาท

รศึกษาเพ่ือพั
รอนามัยและ
รพัฒนาส่ิงแว
่องเที่ยว 
รพัฒนากายภ
รมีส่วนร่วมข
รศาสนา  ศิล
รพัฒนาศักยภ

ยู่ดีมีสุขของปร

ภูมิแสดงจําน

-

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

0,000,000.00 

ละประเมินผลก

ทํางบประมาณ
ดยมีโครงกา
ท สามารถจําแ

ยุท

ัฒนาคนและส
การสาธารณส
วดล้อมอนุรักษ

ภาพเมืองและโ
องทุกภาคส่วน
ปวัฒนธรรมจ
ภาพขององค์ก
ระชาชน 

วนงบประมา

ย.1 ย.2

การดําเนินงานข

ณ ผู้บริหารเท
รที่บรรจุอยู่ใ
แนกตามยุทธศ

ทธศาสตร ์

สังคมที่มคีณุภ
สุขที่มคีุณภาพ
ษ์ทรัพยากรธร

โครงสร้างพ้ืน
น 
จารีตประเพณี
กร 

รวม 

าณประจําปี พ

ย.3

งบ

องเทศบาลนคร

ทศบาลนครตร
ในเทศบัญญัติ
ศาสตร์ได้ดังน้ี

ภาพ 
พ 
รรมชาติควบคู

นฐานที่ได้มาต

ณแีละภูมิปัญญ

พ.ศ.2557 ใน

ย.4 ย.5

บประมาณ (

รตรัง ประจําปีง

รังได้ประกาศ
ติงบประมาณ
น้ี 

คู่การส่งเสริม

รฐาน 

ญาท้องถิ่น 

นแต่ละยุทธศา

ย.6 ย.7

(บาท)

บประมาณ พ.ศ

ศใช้เทศบัญญัติ
ณ จํานวน 16

จํานวน
โครงกา

49 
14 
10 

9 
12 
9 
43 
19 
165 

าสตร์ 

7 ย.8

ศ.2557 

ติงบประมาณ
65 โครงการ 

น
าร 

งบ

2

งบประม

38

ณ เมื่อวันที่ 12
งบประมาณ

บประมาณ 
(บาท) 
82,706,000
33,598,300
9,105,000

31,318,000
3,770,000

12,900,000
62,884,600
8,885,200

245,167,100

 

มาณ (บาท)

8 

2 
ณ 

0
0
0

0
0
0
0
0
0
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด จําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมที่มคีณุภาพ 49 82,706,000
2. การอนามัยและการสาธารณสุขที่มคีุณภาพ 14 33,598,300
3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

10 9,105,000

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 9 31,318,000
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 12 3,770,000
6. การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 12,900,000
7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 43 62,884,600
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน 19 8,885,200

รวม 165 245,167,100
 
 เทศบาลนครตรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน) สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์
ตามแผนการดําเนนิงาน การเบิกจ่าย 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพือ่พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 36 79,036,000 25 41,710,328
2. การอนามยัและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 14 33,598,300 8 20,797,145
3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5 2,050,000 5 1,734,234

4. การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ได้มาตรฐาน 

3 2,057,000 3 1,143,539

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 9 3,320,000 4 325,275
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 11,900,000 7 8,201,811

7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 8 13,483,600 6 2,298,475
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน 13 8,025,000 8 529,712

รวม 96 153,469,900 66 76,740,519
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 เทศบาลนครตรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ในรอบ 6 เดือน) โดยมีจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 96 
โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้เป็นเงิน 153,469,900 บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จํานวน 66 
โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน 76,740,519 บาท คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 
50.00 
 
 ทั้งน้ี สามารถจําแนกผลการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ออกเป็น 5 ขั้นตอน 
กล่าวคือ 
 1. โครงการมีการดําเนินการเสร็จเร็วกว่ากําหนด 
 2. ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 3. แล้วเสร็จและยังมีการดําเนินการต่อ 
 4. อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 5. ยังไม่ดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ 
  

ย.1 ย.2 ย.3 ย.4 ย.5 ย.6 ย.7 ย.8
ชุดข้อมูล1 41,710,328 20,797,145 1,734,234 1,143,539 325,275 8,201,811 2,298,475 529,712 

-

5,000,000 

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 

35,000,000 

40,000,000 

45,000,000 
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ผลการดําเนินการโครงการประจําปี พ.ศ.2557 (ในรอบ 6 เดือน) สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ผลการดําเนินงาน 
เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่ากําหนด รวม 

เสร็จเร็ว
กว่ากําหนด

แล้ว
เสร็จ 

แล้วเสร็จและ
ยังมีการ

ดําเนินการต่อ

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

- 15 5 7 9 36 

2. การอนามัยและการสาธารณสุข 
ท่ีมีคุณภาพ 

- 2 5 4 3 14 

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- 2 3 - - 5 

4. การพัฒนากายภาพเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐาน 

- 2 1 - - 3 

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - 1 2 4 2 9 
6. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- 7 - 1 - 8 

7. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร - - 3 3 2 8 
8. อยู่ดีมีสุขของประชาชน - - 2 7 4 13 

รวม - 29 21 26 20 96 
 
 สําหรับโครงการประจําปี พ.ศ.2557 ตามแผนการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน จํานวน 96 โครงการ 
โดยมีผลการดําเนินงาน คือ มีการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 29 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จและยังมีการ
ดําเนินการต่อ จํานวน 21 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 26 โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 20 
โครงการ ซึ่งคิดร้อยละของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จเท่ากับร้อยละ 52.08 
 
2. ผลการดําเนินงานโครงการงบประมาณค้างจ่าย พ.ศ.2555 – 2556 
 โครงการค้างจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ต้ังแต่ พ.ศ.2555 - 2556 จํานวน 
112 รายการ งบประมาณ 364,355,100 บาท โดยมีการก่อหน้ีแล้วจํานวน 48 รายการ งบประมาณ 
75,928,500 บาท ยังไม่ก่อหน้ี จํานวน 64 รายการ งบประมาณ 288,426,600 บาท 
 โดยแบ่งจํานวนโครงการตามข้ันตอนการดําเนินการ เป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขั้นตอนกําหนดรูปแบบ จํานวน 40 รายการ 
 2. ขั้นตอนดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 24 รายการ 
 3. ขั้นตอนการบริหารสัญญา จํานวน 11 รายการ 
 4. ขั้นตอนการเบิกจ่าย จํานวน 37 รายการ 
 



ผลการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เสร็จเร็ว
กว่ากําหนด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จและ
ยังมีการ

ดําเนินการต่อ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ

1 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

1,200,000            -                 
สํานักการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่

นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

              200,000 -                  
สํานักการศึกษา 

3 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลนครตรัง                 50,000 -                   สํานักการศึกษา

4 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด

การศึกษาท้องถิ่น

                50,000 48,780.00         
สํานักการศึกษา  

5 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้             3,500,000 116,912.50        สํานักการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

              500,000 53,563.00         
สํานักการศึกษา 

7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง               150,000 -                  
สํานักการศึกษา 

8 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาและชมรมผู้ปกครอง

ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

              500,000 -                  
สํานักการศึกษา 

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

หนว่ยงาน
ตั้งไว้ เบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่ากําหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาครฐาน

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 42



เสร็จเร็ว
กว่ากําหนด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จและ
ยังมีการ

ดําเนินการต่อ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

หน่วยงาน
ตั้งไว้ เบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่ากําหนด

9 โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

                70,000 -                  
สํานักการศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครตรัง

              100,000 -                  
สํานักการศึกษา 

11 โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับวิทยาลัยการ

อาชีพตรัง

              300,000 450,000.00       
สํานักการศึกษา 

12 โครงการความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น                 50,000 -                  สํานักการศึกษา 

13 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี               800,000 -                  สํานักการศึกษา 

14 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง               100,000 -                  
สํานักการศึกษา

15 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครตรัง

            1,800,000 -                  
สํานักการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน             1,500,000 -                  สํานักการศึกษา 

17 โครงการส่งเสริมค่ายศิลปะ               600,000 -                  สํานักการศึกษา 

18 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

              170,000 86,230.00         
สํานักการศึกษา 

19 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

              200,000 107,228.60       
สํานักการศึกษา 

20 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน               200,000 -                  สํานักการศึกษา 

21 โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวานวิทยาศาสตร์ 100,000              -                  สํานักการศึกษา
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22 โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจําห้องสมุดเทศบาล

นครตรัง

              250,000 -                  สํานักการศึกษา 

23 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย               200,000 -                  สํานักการศึกษา 

24 โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

นครตรัง

                30,000 7,576.00           สํานักการศึกษา 

25 โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลนครตรัง

                35,000 15,000.00         สํานักการศึกษา 

26 โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา           28,531,000 20,789,000.00   สํานักการศึกษา 

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          18,690,000 6,702,015.00     สํานักการศึกษา 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

              100,000 79,734.00         สํานักการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

              100,000 -                  สํานักการศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

              100,000 -                  สํานักการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง               100,000 65,000.00         สํานักการศึกษา 

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรําลึกเชิดชูปูชนียบุคคล
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5 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

                10,000 -                  สํานักการศึกษา  

6 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ               100,000 -                  สํานักปลัดฯ

7 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา               120,000 23,781.00         สํานักปลัดฯ

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             4,000,000 3,669,659.00     สํานักการศึกษา

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจําปี 

2556 นครตรังเกมส์

            9,000,000 6,278,963.00     สํานักการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน             2,000,000 773,098.00       สํานักการศึกษา

4 โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง               800,000 398,036.00       สํานักการศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง               800,000 356,027.00       สํานักการศึกษา

6 โครงการจัดการแข่งขันเทศบาลนครตรังมินิฮาล์ฟ มาราธอน               300,000 191,521.00       สํานักการศึกษา

7 โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ               250,000 495.00             กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ               300,000 21,600.00         กองสวัสดิการฯ 

9 โครงการแข่งขันเปตองเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทราบรมราชชนนี

              100,000 1,233.00           กองสวัสดิการฯ

1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
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1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น                 50,000 -                  สํานักปลัดฯ  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครของเทศบาลนครตรัง               250,000 -                  สํานักปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี ผู้นําองค์กรชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ

            1,100,000 276,889.00       กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการบัณฑิตชุมชน             2,300,000 1,066,307.14     กองสวัสดิการฯ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขต

เมือง(อสม)

              900,000 131,680.00       กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฏหมาย                 50,000 -                  กองวิชาการฯ

รวม 49 โครงการ          82,706,000       41,710,328 0 15 5 10 19

1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง

895,000              223,918.50       
 สํานักการศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 13,251,700          5,526,871.20      สํานักการศึกษา

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (กรรมการศาสนา)

14,951,600          14,501,600.00   

 สํานักการศึกษา

1.5 แนวทางการพัฒนา สนันสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

2.1 แนวทางการพัฒนา ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดจากโรค
2. ยุทธศาสตร์ การอนามัยและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
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4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัย 10,000                -                   สํานักการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน 300,000              -                   กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 230,000              -                   กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ 200,000              44,250.00          กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ 70,000                -                   กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร

สุนัขและแมว

200,000              94,615.00         
 กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 120,000              -                   กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 1,000,000            287,750.00        กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง 2,000,000            118,140.00        กองสาธารณสุขฯ

1 โครงการความร่วมมือทางด้านสุขาภิบาล 100,000              -                   กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรอุดหนุนและพัฒนางานด้านสาธารรสุขมูลฐานในเขต

เทศบาลนครตรัง

270,000              -                   กองสาธารณสุขฯ

รวม 14 โครงการ 33,598,300         20,797,145      0 2 5 4 3

1 โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

100,000              -                  
 กองสาธารณสุขฯ

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่มีความสะอาด ความปลอดโรค

3.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสํานึก เฝ้าระวัง บําบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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2 โครงการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลดเมืองร้อน 

ด้วยมือเรา

250,000              183,588.00       
 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเสริมสร้างเครื่อข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 500,000              497,500.00        กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 6 

(วัดตันตยาภิรม)

2,000,000            -                  

 สํานักการช่าง

5 โครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง 300,000              11,690.00          สํานักการช่าง

6 โครงการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ ชุมชนสะอาด 400,000              -                    กองสวัสดิการฯ

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1,000,000                    -   สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดการแข่งขันและประกวดมหกรรมสัตว์เลี้ยง 700,000        670,042.60  กองสวัสดิการฯ

3 โครงการจัดงานกล้วยไม้และดอกไม้ประดับ 300,000              371,413.50         กองสวัสดิการฯ

1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณ

อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ

3,555,000            -                   สํานักการช่าง

รวม 10 โครงการ 9,105,000           1,734,234        0 2 3 2 3

3.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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1 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนห้วยยอด ซอย 18 9,687,000            -                  
สํานักการช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนนควนขนุน

 ข้างบ้านเลขที่ 20 ไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 24/7

291,000              -                  

สํานักการช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 

16

4,706,000            -                  
สํานักการช่าง 

4 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุดมลาถเริ่มจากสามแยกถนน

อุดมลาภเชื่อมถนนควนคีรีถงสวนสาธารณะทับเที่ยง

2,240,000            -                  
สํานักการช่าง

5 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมบ่อพักถนนเพลินพิทักษ์ ซอย 8 

(ซอยต้นจําปี) เริ่มจากถนนเพลินพิทักษ์ถึงถนนทุ่งควน

4,837,000            -                  

สํานักการช่าง 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนไทร

งาม ซอยข้างร้านสิริบรรณ

7,500,000            -                  
สํานักการช่าง

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนากายภาพเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน

พัทลุง ซอย 1,ถนนเวียนกะพัง ,ถนนวัดคลองน้ําเจ็ด ข้าง

บ้านเลขที่ 12 และข้างบ้านเลขที่ 4/7 , ถนนรัษฏา ซอย 9 และ

ถนนหนองยวน ซอย 1

246,500              307,783.22       สํานักการช่าง 

8 โครงการขยายเขตการจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนห้วยยอด ซอย

 1

810,500              810,256.00       สํานักการช่าง

1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร 1,000,000            25,500.00         สํานักปลัดฯ

รวม 9 โครงการ 31,318,000         1,143,539        0 2 1 6 0

1 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 400,000              -                  
สํานักการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม 400,000              -                  สํานักปลัดฯ 

3 โครงการจัดการเลือกตั้ง 100,000              -                  สํานักปลัดฯ 

4 โครงการจัดตั้งและเลือกคณะกรรมการบริหารชุมชน 200,000              27,350.00          กองสวัสดิการฯ  

5 โครงการจัดทําวารสารชุมชน 120,000              -                   กองสวัสดิการฯ  

6 โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 100,000              31,150.00          กองสวัสดิการฯ  

5. ยุทธศาสตร์  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4.3 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบการจัดการจราจร

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบประชาธิปไตย
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7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 300,000              -                  กองวิชาการฯ 

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ดําเนินงานของเทศบาล

50,000                -                  กองวิชาการฯ 

9 โครงการจัดทํารายงานประจําปี 250,000              -                  กองวิชาการฯ 

10 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครตรัง 1,000,000            182,000.00       กองวิชาการฯ 

11 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 600,000              84,775.00         กองวิชาการฯ 

1 โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรัง 250,000              -                  กองสาธารณสุขฯ

รวม 12 โครงการ 3,770,000           325,275           0 1 2 6 3

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 850,000              825,045.00       สํานักการศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

1,000,000            -                  
สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน 200,000              200,000.00       สํานักการศึกษา 

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 600,000              549,962.00       สํานักการศึกษา 

5 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ 250,000              221,950.00       สํานักการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2,500,000            2,404,276.00     สํานักการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 แนวทางการพัฒนา รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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7 โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์อนุรักษ์มรดก

วัฒนธรรมไทย

1,000,000            -                   กองสวัสดิการฯ  

8 โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณี

ท้องถิ่น

4,000,000            3,658,753.98     สํานักปลัดเทศบาล 

1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 2,500,000            341,824.00       สน.การศึกษา 

รวม 9 โครงการ 12,900,000         8,201,811        0 7 0 1 1

1 โครงการประชุมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000                -                  
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร 2,500,000            1,678,985.00     สํานักปลัดฯ 

3 โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 1,212,000            417,100.00       สํานักปลัดฯ 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

450,000              114,860.00       
สํานักการศึกษา

1 โครงการซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน

 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

710,000              -                  
สํานักการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 

(สังขวิทย์)

153,900              -                  สํานักการศึกษา

7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจการศาสนาทุกศาสนา

7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน
7.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
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3 โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 84,000                -                  สํานักการศึกษา

4 โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล

 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

7,216,000            -                  สํานักการศึกษา

5 โครงการซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนและถังเก็บน้ําบาดาล 

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

729,000              -                  สํานักการศึกษา

6 โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 3 

(บ้านนาตาล่วง)

182,000              -                  สํานักการศึกษา

7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน 2 กับอาคารเรียน 3 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

276,000              -                  สํานักการศึกษา

8 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณหน้าอาคารเรียน 2 โรงเรียน

เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

298,400              -                  สํานักการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 68,300                -                  สํานักการศึกษา

10 โครงการโครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องสมุด โรงเรียน

เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

368,000              -                  สํานักการศึกษา

11 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ธนาคารออมทรัพย์และ

ธนาคารความดี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)

167,400              -                  สํานักการศึกษา

12 โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดควน

ขัน)

352,000              -                  สํานักการศึกษา
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13 โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน

เทศบาล 5  (วัดควนขัน)

164,000              -                  สํานักการศึกษา

14 โครงการทาสี อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดควนขัน) 379,000              -                  สํานักการศึกษา

15 โครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 4 โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

366,000              -                  สํานักการศึกษา

16 โครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

366,000              -                  สํานักการศึกษา

17 โครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 6 โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

366,000              -                  สํานักการศึกษา 

18 โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 791,000              -                  สํานักการศึกษา

19 โครงการพัฒนาสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนิส โรงเรียน

เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

562,000              -                  สํานักการศึกษา 

20 โครงการซ่อมแซมหลังคาฝ้าพดานและปรับปรุงห้องเรียนเป็น

ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)

358,000              -                  สํานักการศึกษา 

21 โครงการปรับปรุงห้องปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ

ชัย)

462,000              -                  สํานักการศึกษา

22 โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทศบาล  7 

(วัดประสิทธิชัย)

467,000              -                  สํานักการศึกษา 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 54



เสร็จเร็ว
กว่ากําหนด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จและ
ยังมีการ

ดําเนินการต่อ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ

ที่ โครงการ

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินการ

หน่วยงาน
ตั้งไว้ เบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่ากําหนด

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

นครตรัง

1,350,000            -                  สํานักการศึกษา 

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ําสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 2,140,000            -                  สํานักการศึกษา 

25 โครงการปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารโรงยิม

 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง

213,000              -                  สํานักการศึกษา

26 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องทํางานกองคลัง 4,497,000            -                  กองคลัง 

27 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง 3,573,000            -                  กองสาธารณสุขฯ 

28 โครงการปรับปรุงห้องทํางานกองวิชาการและแผนงาน 794,000              -                  กองวิชาการฯ

29 โครงการก่อสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลศพวัดกะพังสุรินทร์ 11,926,000          -                  สํานักการช่าง 

30 โครงการติดตั้งลิฟท์อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง 2,735,000            -                  สํานักปลัดฯ 

31 โครงการปรับปรุงห้องทํางานสํานักทะเบียนราษฎร์เทศบาลนคร

ตรัง

1,057,000            -                  สํานักปลัดเทศบาล

32 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 8,681,600            21,490.00         สํานักการศึกษา 

1 โครงการบริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและ

สนับสนุนการท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)

3,200,000            -                  สํานักปลัดฯ

7.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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1 โครงการพัฒนารายได้ 350,000              55,015.00         กองคลัง 

1 โครงการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 20,000                -                  สํานักปลัดฯ

2 โครงการให้บริการประชาชนของสํานักทะเบียนราษฏรและบัตร 30,000                11,025.00         สํานักปลัดฯ

3 โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงาน

เทศบาล

60,000                -                  สํานักปลัดฯ

4 โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง 200,000              -                  สํานักปลัดฯ

5 โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด 3,000,000            -                  สํานักปลัดฯ

รวม 43 โครงการ 62,884,600         2,298,475        0 0 2 33 8

1 โครงการสนันสนุนการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 100,000              -                  กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว 100,000              -                  
กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส 500,000              93,200.00         กองสวัสดิการฯ

4 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ 500,000              -                  กองสวัสดิการฯ

7.5 แนวทางพัฒนา พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหาร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

7.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้

8.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์สังคมอย่างทั่วถึงและส่งเสริมสนับสนุนชีวิตที่มีคุณค่า
8. ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของประชาชน
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5 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 120,000              56,000.00         กองสวัสดิการฯ

6 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง 60,200                -                  กองสวัสดิการฯ 

7 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประจําปี 2557 30,000                -                  สํานักปลัดเทศบาล

1 โครงการจัดประชุม/เสวนาย่อยประชาชนพบผู้บริหาร 1,500,000            27,250.00         กองสวัสดิการฯ

2 โครงการเงินอุดหนุนเอกชน

- โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน (1,350,000 บาท)  

- โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี (675,000 บาท)

2,025,000            -                  กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร

ตรัง

550,000              -                  กองสวัสดิการฯ

4 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินต้านยาเสพติด 20,000                -                  กองสวัสดิการฯ

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 600,000              65,395.00         กองสวัสดิการฯ

6 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 1,000,000            -                  กองสวัสดิการฯ 

7 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน 400,000              42,291.00         กองสวัสดิการฯ

8 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในชุมชน 20,000                -                  กองสวัสดิการฯ

9 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

100,000              -                  กองสวัสดิการฯ

8.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
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10 โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดสี่มุมเมือง 400,000              50,243.00         กองสวัสดิการฯ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 60,000                24,730.00         สํานักปลัดฯ

1 โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 800,000              170,603.00       กองสวัสดิการฯ 

รวม 19 โครงการ 8,885,200           529,712           0 0 2 7 10

245,167,100    76,740,519   -       29        20             69        47         รวมทั้งสิ้น 165 โครงการ

8.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

8.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้
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