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คํานํา 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
และแก�ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ได�กําหนดให�มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยให�กําหนดแนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร�อม
ความเห็นและข�อเสนอแนะซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต�อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป>ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล�าวและต�องป>ดประกาศโดยเป>ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป?ละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป? 
 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได�ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2561(ผลการดําเนินงานต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
–30 กันยายน 2561) ซ่ึงประกอบด�วยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร� โดยใช�การบันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-Plan) และแผนการ
ดําเนินงานประจําป?งบประมาณ 2561 เปIนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล พร�อมท้ังสรุปความคิดเห็น
และข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังเพ่ือใช�เปIนข�อมูลในการ
ปรับปรุงแก�ไขปJญหาเพ่ือให�สอดคล�องกับปJญหาความต�องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
สถานการณ�ภายนอก เปIนข�อมูลย�อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแสดงให�เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการเพ่ือให�เกิดการปรับปรุง และพัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�
ประชาชนในท�องถ่ินต�อไป 
 
 

เทศบาลนครตรัง 
ตุลาคม 2561 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป#นข้ันตอนสําคัญในการวางแผน การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากน/อยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค4หรือไม6นั้น ข้ึนอยู6กับการติดตามประเมินผล
อย6างมีประสิทธิภาพ  หากไม6มีระบบการติดตามโครงการแล/ว อาจส6งผลให/เกิดความล6าช/าในการดําเนินงาน 
ค6าใช/จ6ายโครงการสูงเกินกว6าท่ีกําหนดไว/ กลุ6มเป<าหมายหลักของโครงการไม6ได/รับประโยชน4หรือได/รับประโยชน4
น/อยกว6าท่ีควรจะเป#น เกิดป=ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแย/งในการปฏิบัติงานภายในหน6วยงานหรือระหว6างหน6วยงานกับกลุ6มเป<าหมายท่ีได/รับประโยชน4 อีกท้ัง 
การติดตามและประเมินผลยังเป#นการตรวจสอบดูว6ามีความสอดคล/องกับการใช/งบประมาณเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได/
จากการติดตามและประเมินผลถือเป#นข/อมูลย/อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใช/ในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจต6อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป#นกระบวนการตัดสินคุณค6าและการตัดสินใจอย6างมี
หลักเกณฑ4โดยใช/ข/อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย6างเป#นระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได/เพ่ือติดตามความคืบหน/าในการ
ดําเนินโครงการเพ่ือให/สามารถปรับตัวและแก/ไขป=ญหาได/ทันต6อเหตุการณ4 
 ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงได/ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561เพ่ือใช/เป#นข/อมูลในการปรับปรุงแก/ไขป=ญหาเพ่ือให/สอดคล/องกับป=ญหาความต/องการ
และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ4ภายนอกและเพ่ือเป#นข/อมูลย/อนกลับจากการ
ติดตามและประ เ มินผลแผน พัฒนา เทศบาล เ พ่ื อแสดง ให/ เ ห็ นประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล 
การดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได/จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร6ประชาสัมพันธ4ให/ทราบ 
โดยท่ัวกัน 
 
วัตถุประสงค! 
 1. เพ่ือทําให/ทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใช/จ6ายงบประมาณ 
 2. เพ่ือวัดการมีส6วนร6วมของประชาชนในด/านการบริหารจัดการ โดยการใช/แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 3. เพ่ือวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต6อการดําเนินงานของโครงการท่ีพัฒนาตามยุทธศาสตร4
เทศบาลนครตรัง 
 
ประโยชน!ท่ีคาดว�าจะได'รับ 
 ผลการดําเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเป#นข/อมูลย/อนกลับเพ่ือนํา 
เสนอหน6วยงานต6าง ๆ และผู/บริหารเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือเป#นข/อมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ
ต6าง ๆ ให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

นิยามศัพท!เฉพาะ 
 1. องค4กรปกครองส6วนท/องถ่ิน หมายถึง องค4การบริหารส6วนจังหวัด องค4การบริหารส6วนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง เทศบาลนครตรัง 
 

 2. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564)ของเทศบาลนครตรัง 
 

 3. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2561 ท่ีแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. การมีส6วนร6วม หมายถึง การมีส6วนร6วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาล
นครตรัง 
 

 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต6อผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 6. ข/อคิดเห็นและข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ หมายถึง ข/อเสนอแนะท่ีได/จากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 7. การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงให/เห็นว6าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติด/วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย6างต6อเนื่อง เพ่ือให/บรรลุวัตถุประสงค4ตามนโยบายและเป<าหมาย 
ซ่ึงกําหนดไว/ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน/มท่ีไม6ต/องการได/ล6วงหน/า ซ่ึงทําให/เห็นความ
จําเป#นในการดําเนินการแก/ไข 
 

 8. การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห4ผลท่ีได/จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว6าความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเป#นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึนเป#นไปตามวัตถุประสงค4และเป<าหมาย
ของแผนหรือไม6 ผลการประเมินอาจยืนยันว6า การเปลี่ยนแปลงเป#นไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไว/ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล6าช/าหรือผลกระทบข/างเคียง ซ่ึงควรแก6การทบทวน 
 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป#นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู/บริหารท่ีจะได/ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช6วงเวลาท่ีผ6านมา  ซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข/อเสนอแนะท่ีได/จะเป#น
แนวทางท่ีผู/บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได/เป#นอย6างดีและมีการจัดทํารายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได/จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต6อผู/บริหารท/องถ่ิน เพ่ือผู/บริหารท/องถ่ินเสนอ
ต6อสภาท/องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท/องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให/
ประชาชนในท/องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
  



-3- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

วิสัยทัศน!พันธกิจและค�านิยม 
วิสัยทัศน! 

“การศึกษาก/าวหน/า  พัฒนาต6อเนื่อง  สู6นครตรังเมืองแห6งความสุข” 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู6ความเป#นเลิศและก/าวไกลสู6ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการสาธารณะให/ได/มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส6งเสริมและสนับสนุนการมีส6วนร6วมของประชาชน ภายใต/หลักการเสริมสร/างความเข/มแข็งของชุมชน

สู6เมืองแห6งความสุข 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมให/เกิดความสมดุลอย6างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชน4สุขของประชาชน 

 

เป-าประสงค! 
1. นครตรังเป#นเลิศด/านการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึน พร/อมเข/าสู6ประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนได/รับการบริการสาธารณะท่ีได/มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
3. นครตรังเป#นเมืองแห6งความสุขอย6างยั่งยืน ประชาชนให/การมีส6วนร6วมอย6างเข/มแข็ง โดยน/อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
4. นครตรังเป#นเมืองน6าอยู6 สภาพแวดล/อมดี ไม6มีมลภาวะ 

5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ/านเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร!การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร4การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป#นเลิศพร/อมเข/าสู6ประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด/านสังคม คุณภาพชีวิต สู6เมืองแห6งความสุข 
3. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด/านโครงสร/างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย6างมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร4การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ ควบคู6การส6งเสริมการท6องเท่ียว และอนุรักษ4เชิดชูอัตลักษณ4ของ

ท/องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมสู6ความสมดุลอย6างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร4การสร/างความเป#นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส6วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด/วย 
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สํานักการศึกษา 
-  จัดการศึกษาปฐมวัยให/สอดคล/องกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2546 
-  ส6งเสริมสนับสนุนการมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุ6งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผู/เรียนโดยมุ6งเน/นความเป#นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด/านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล/อมและอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในท/องถ่ิน 
-  ส6งเสริมการเรียนรู/ให/แก6เด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 
-  ส6งเสริมด/านสุขภาพ พลานามัยให/แก6เด็ก เยาวชน และประชาชนในท/องถ่ิน 
-  ส6งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก6เด็ก เยาวชน และประชาชนในท/องถ่ิน 
-  พัฒนาส6งเสริมสนับสนุน ฟabนฟูและอนุรักษ4ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป=ญญาท/องถ่ิน 
-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 สํานักการช�าง 
 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช/ประโยชน4จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 
 -  การจัดให/มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ6อนหย6อนใจ 
 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 -  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 -  ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของราษฎรในการพัฒนาท/องถ่ิน 
 -  การจัดให/มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 -  การสาธารณูปโภค และการก6อสร/าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 กองคลัง 
 -  การบริหารงานคลังด/วยระบบคอมพิวเตอร4 โดยใช/โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร4ขององค4กร
ปกครองส6วนท/องถ่ิน (e-laas) 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได/โดยจัดทําแผนเพ่ือให/การจัดเก็บรายได/เพ่ิมข้ึน ถูกต/อง 
ครบถ/วนและเป#นธรรม โดยใช/ระบบสารสนเทศ 
 -  บริการประทับใจด/วยรอยยิ้มและบริการท่ีมีคุณภาพของเจ/าหน/าท่ีในหน6วยงาน 
 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซ้ือจัดจ/างเป#นหลัก ให/เป#นไปตามระเบียบ ข/อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ นโยบายของผู/บริหาร เพ่ือเกิดความโปร6งใส ตรวจสอบได/ทันเวลา 
 -  การเบิกจ6ายเงินเป#นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ6ายเงิน
อย6างรวดเร็วมีผลให/การเบิกจ6ายเงินทันภายในป�งบประมาณ และรายงานการเงินเป#นป=จจุบัน ถูกต/อง และ
เชื่อถือได/ 
 -  ใช/ระบบGIS ในการปฏิบัติงานการปรับข/อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย4สินให/ถูกต/องและเป#น
ป=จจุบัน 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 สํานักปลัดเทศบาล 

-  การป<องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
-  การอํานวยความสะดวก   สร/างความพึงพอใจในการให/บริการ 
-  การส6งเสริม สนับสนุนการท6องเท่ียวเชิงอนุรักษ4อย6างยั่งยืน 
-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร/างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 
-  การเสริมสร/างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส6วนร6วม 
-  อนุรักษ4 ส6งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิป=ญญาท/องถ่ินและงานรัฐพิธีต6างๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนย4ข/อมูลข6าวสาร การรับเรื่องราวร/องทุกข4 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนท่ีของอาคารสํานักงาน 
-  การให/บริการด/านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต6อ

ความต/องการและแก/ไขป=ญหาความเดือดร/อนของประชาชน 
-  การจัดทํางบประมาณ  เป#นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 
-  การจัดการด/านกฎหมายเพ่ือดําเนินการต6างๆ ของเทศบาลเป#นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให/ทันสมัยสามารถตอบสนองต6อความต/องการขององค4กรได/ 
-  การเผยแพร6ข/อมูลข6าวสารของเทศบาลให/ประชาชนรับทราบอย6างท่ัวถึง 
-  การสร/างเครือข6ายงานประชาสัมพันธ4เพ่ือให/มีข/อมูลท่ีครบถ/วนในการประชาสัมพันธ4 
-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกส6วนราชการเพ่ือให/การบริหารงานมุ6งสู6ผลสัมฤทธิ์ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให/การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล'อม 
-  จัดระบบบริการด/านสุขภาพอันนําไปสู6สุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีให/ครอบคลุมทุกกลุ6มอายุ

กลุ6มเสี่ยงตามช6วงอายุ และผู/ด/อยโอกาสให/มีสุขภาพดีอย6างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
(1)  บริการด/านการสร/างเสริมสุขภาพ 
(2)  บริการด/านการป<องกันโรค 
(3)  บริการด/านการรักษาพยาบาลท่ัวไป 
(4)  บริการฟabนฟูสภาพ 
(5)  บริการด/านทันตกรรมพ้ืนฐาน 
(6)  บริการระบบปรึกษาและส6งต6อ 

 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให/เป#นผู/นําทางการเปลี่ยนแปลง และมีส6วนร6วม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด/านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล/อม 
 -  สนับสนุนการสร/างภาคีเครือข6ายทางด/านสุขภาพ ด/านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล/อม 
 -  สนับสนุนให/ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทย4ทางเลือก 
(Alternative Medicine) หรือภูมิป=ญญาท/องถ่ิน 
 -  รักษา ส6งเสริม  ติดต6อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล/อม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือต6อการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนให/เป#นไปตามกฎหมาย 
 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย6างยั่งยืนภายใต/แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท/องถ่ิน (เทศบาลนครตรัง)  
(Local Agenda 21) 
 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานท่ี ซ่ึงเป#นป=จจัยเสี่ยงต6อสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ
พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข6าย 
 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 
 กองสวัสดิการสังคม 

1. ส6งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส6วนร6วมในการพัฒนา 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และให/การสังคมสงเคราะห4กลุ6มผู/ด/อยโอกาสในสังคม 
3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให/เข/มแข็งอย6างยั่งยืน 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5. การดําเนินงานเก่ียวกับการรับการถ6ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห4 

สําหรับค6านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเป#นทีม” 
 
นโยบายการพัฒนาของผู'บริหารเทศบาลนครตรัง 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงต6อสภาเทศบาลนครตรัง 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555แบ6งออกเป#น 6 ด/าน ดังนี้ 
 
 ด'านท่ี 1.ด'านเศรษฐกิจ สังคม และการท�องเท่ียว 
  สร/างงาน สร/างเงิน สร/างอาชีพ เพ่ิมสวัสดิการ ภายใต/แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป#นศูนย4กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
  �ส6งเสริมการท6องเท่ียว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห/องรับแขกของจังหวัดตรัง” 
  �สร/างแหล6งท6องเท่ียว พิพิธภัณฑ4หุ6นข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑ4สัตว4น้ํา สวนสัตว4 
  �“อาหารตรัง ดังท่ัวโลก” ส6งเสริมให/อาหารตรังและผู/ประกอบการอาหารตรัง เข/าสู6ตลาด 
ท่ัวประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 
  � รถรางลากจูงเพ่ือการท6องเท่ียว นั่งรถชมเมือง แลตรัง เล6าเรื่องเมืองตรัง 
  � ส6งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย6างเท6าเทียมเสมอภาค ภายใต/แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให/เป#น
คนดี” 
  �จัดกิจกรรมประเพณีอย6างเข/าใจ เข/าถึง และรู/จริง โดยเน/นการมีส6วนร6วมของประชาชน 
  � ป<ายบอกเส/นทางและแผนท่ี สถานท่ีสําคัญ รวมถึงแหล6งท6องเท่ียวท่ีชัดเจนในจังหวัดตรัง 
  � หนังสือแนะนําสถานท่ีท6องเท่ียว ร/านอาหาร ผู/ประกอบการพร/อมแผนท่ีท6องเท่ียว 
  � ขยายถนนหลังอนุสาวรีย4เป#น 2 ช6องทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได/ เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักท6องเท่ียวซ่ึงมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ4 
  �“นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปlามรดกโลก” สร/างจังหวัดตรัง ให/เป#นเมืองหลวงของ
ยางพาราด/วยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปlามรดกโลก” 
  �ปรับปรุงสนามชนโคให/มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท6องเท่ียวท้ังชาวไทยและ 
ชาวต6างประเทศ 
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  � พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร4 ตามบริบทของชุมชน เพ่ือให/ฟabนกลับมา เป#นสัญลักษณ4ของ
จังหวัดตรัง เป#นสถานท่ีสร/างอาชีพสร/างรายได/ให/กับชุมชนดังในอดีต รวมท้ังการจัดสร/างสวนสัตว4 และ
พิพิธภัณฑ4สัตว4น้ําเพ่ือเป#นแหล6งท6องเท่ียว เป#นแหล6งศึกษาค/นคว/า 
  � จัดทําบันทึกความเข/าใจ MOU เป#นบันทึกข/อตกลงระหว6างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เช6น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเป#นแหล6งเงินทุน ให/ผู/มีรายได/น/อยกู/ลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือหารายได/ จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให/กับสถานธนานุบาล 
  � ส6งเสริมธุรกิจการค/าส6ง การค/าย6อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม6อนุญาตให/คาราวานสินค/ามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนท่ีผ6านมา 
  � จัดต้ังชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดให/มีบัณฑิตชุมชนเป#นท่ีปรึกษา เป#นพ่ีเลี้ยงให/กับ
ชุมชน เพ่ือเป#นการสร/างงานให/กับผู/จบการศึกษาได/มีงานทําในเขตเทศบาล และเป#นการช6วยเหลือชุมชนในด/าน
ธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได/ค6าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
  � จัดให/มีศูนย4เยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร/างสรรค4
และทันสมัยเข/าใจสังคมก/าวไปเป#นผู/ใหญ6ท่ีมีความรู/ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
  � ส6งเสริมอาชีพกลุ6มสตรี โดยสร/างเครือข6ายองค4กรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สู6วิสาหกิจชุมชน 
  � จัดหาท่ีดินสร/างบ/านเอ้ืออาทร สําหรับผู/มีรายได/น/อยได/มีโอกาสมีบ/านเป#นของตนเองในการเช6า
ซ้ือ ผ6อนส6งตามเกณฑ4รายได/ ตลอดจนจัดให/มีการกู/เงินเพ่ือพัฒนาท่ีอยู6อาศัยสําหรับผู/ ท่ีมีบ/านอยู6แล/ว 
ตามหลักเกณฑ4ท่ีกําหนด 
 
 ด'านท่ี 2 ด'านการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน4สุขของ
ประชาชนอย6างยั่งยืน ด/วยความซ่ือสัตย4 มีวิสัยทัศน4 เป#นธรรม 
  � ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย4ทรงเป#นองค4พระประมุข 
  � ยึดม่ันในความซ่ือสัตย4 สุจริต มีความโปร6งใสในการบริหาร พร/อมให/มีการตรวจสอบทุกข้ันตอน
ทุกรูปแบบ จัดให/ประชาชนเข/าถึงข/อมูลข6าวสารได/สะดวก เปpดแถลงข6าวทุกเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือเปpดโอกาสให/สื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีน/องประชาชนได/ตรวจสอบ 
  �ยึดม่ันในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีส6วนร6วม ยึดประชาชนเป#นจุดศูนย4กลาง สร/าง
เสริมความเข/มแข็งของชุมชน รับฟ=งความคิดเห็น ข/อเสนอแนะ และแผนความต/องการของชุมชน นํามาเป#น
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให/การพัฒนาไม6กระจุกในบาง
พ้ืนท่ี โดยทําให/การพัฒนากระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีนครตรัง ในตรอกซอกซอย 
  � ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป#นธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม6เบียดเบียน สนับสนุน ส6งเสริม และให/ความเป#น
ธรรม 
  � สนับสนุนส6งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร/าง รูปแบบนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิให/เป#นสภาตรายาง เพ่ือเป#นเครื่องมือของฝlายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม6ว6าเรื่อง
นั้นจะผิดหรือถูก โดยให/สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป#นอิสระอย6างแท/จริง ภายใต/จิตสํานึก มีความรับผิดชอบ
ต6อการทําหน/าท่ีในฐานะตัวแทนของพ่ีน/องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝlายบริหารเพ่ือรักษา
ผลประโยชน4ของนครตรังและพ่ีน/องประชาชน 
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  � ประสานหน6วยงานระดับส6วนกลาง ส6วนภูมิภาค ส6วนท/องถ่ินอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค4การเอกชน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร6วมมือในทุก ๆ ด/าน เพ่ือประโยชน4ของนครตรัง 
อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเครื่องบินขนาดใหญ6 และการ
ขอให/การรถไฟแห6งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให/มีความสะอาด รวดเร็ว 
ปลอดภัยและตู/โดยสานท่ีทันสมัย ถนนทางเข/าออกเมืองให/มีป<ายบอกทางท่ีชัดเจน สะดวก สว6าง สะอาดและ
ปลอดภัย เป#นต/น 
  � เน/นการส6งเสริมและพัฒนาระบบป<องกันและบรรเทาสาธารณภัยให/ได/มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดให/มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือท่ีทันสมัย ตลอดจนด/านความรู/ ความสามารถ 
เก่ียวกับการป<องกันและระงับอัคคีภัย 
  � จัดให/มีศูนย4รับเรื่องราวร/องทุกข4 และสายด6วนนครตรังอย6างเป#นระบบเพ่ือแจ/งเหตุท่ีประชาชน
สามารถเข/าถึงได/โดยสะดวก 
  � ส6งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและลูกจ/าง รักษาวัฒนธรรมท่ีดีขององค4กร สร/างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ด'านท่ี 3 ด'านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป>ญญาท'องถ่ิน 
  ให/ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 โดยให/ผู/เรียนเป#นศูนย4กลาง สร/างความเป#นเลิศทาง
การศึกษา 
  � สร/างความเป#นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต6ละโรงเรียนต/องให/เป#น
เลิศทางด/านวิทยาศาสตร4 คณิตศาสตร4 ภาษาศาสตร4 ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป#นต/น 
  � ให/โรงเรียนเป#นศูนย4กลางการเรียนรู/ร6วมกับชุมชน ทางด/านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
  � จัดสรรงบประมาณ ให/อย6างเพียงพอต6อความต/องการของแต6ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาผู/เรียนในทุก ๆ ด/าน 
  � ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อย6างมีคุณภาพ 
  � จัดให/มีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ท่ีมีรายได/น/อย แต6เรียนดี ได/มีโอกาสเรียน
ต6อจนจบปริญญาตรี ป�ละ 20 ทุน 
  � ส6งเสริมการเรียนรู/ ผ6านกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตให/กับผู/เรียน ต6อยอดสู6การเรียนรู/และ 
การประกอบอาชีพ 
  � ส6งเสริมให/มีห/องเรียนอัจฉริยภาพในแต6ละโรงเรียน เพ่ือให/ผู/เรียนได/มีโอกาสแข6งขันอย6างเต็ม
ศักยภาพ 
  � จัดให/มีการติวฟรี โดยติวเตอร4ดัง เพ่ือเตรียมความพร/อมให/กับนักเรียนในนครตรัง ภายใต/
แนวคิด “เตรียมความพร/อมสู6มหาวิทยาลัย” 
  �บริการ WI-FI ท่ัวเขตเทศบาลนครตรัง 
  � จัดให/มีคอมพิวเตอร4แบบพกพา Notebook ให/กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือให/นักเรียน
ยืมใช/  เ พ่ือค/นคว/าข/อมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการห/องสมุดประจําบ/าน ตามความจําเป#น และ 
ตามหลักเกณฑ4ท่ีโรงเรียนกําหนด 
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  � ส6งเสริมให/ครูและบุคลากรทางการศึกษาได/มีโอกาสในการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง เปpดการฝ{กอบรม 
ฝ{กทักษะ ศึกษาต6อ จัดทําผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยะฐานะ เพ่ือมีความก/าวหน/าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในด/าน
ขวัญและกําลังใจ อย6างเป#นธรรมและเหมาะสม 
  � จัดให/มีการเรียนการสอนภาษาต6างประเทศเพ่ือการสื่อสารไว/รองรับการเปpดประตูสู6ประชาคม
อาเซียนในป� 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู/ การศึกษาต6อ การประกอบอาชีพและการท6องเท่ียว 
  � พัฒนาศูนย4เด็กเล็กในชุมชน ให/ได/มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร/อมให/เด็กในทุก ๆ ด/าน ในการ
เข/าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ6งเบาภาระผู/ปกครองในการเลี้ยงดู จะได/มีเวลาในการประกอบอาชีพ ต6อยอด
ศูนย4พัฒนาเด็กเล็กสู6อนุบาลในฝ=น Mini English และ Mini Program 
  �ส6งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด/วยความเสมอภาค เท6าเทียม เป#นธรรม ภายใต/แนวคิด 
ทุกศาสนาสอนให/คนเป#นคนดี และจัดให/มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก6เด็กและประชาชน 
 
 ด'านท่ี 4 ด'านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล'อม 
  พัฒนาท/องถ่ินให/เป#นเมืองน6าอยู6 สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการด/านสาธารณสุขอย6างบูรณาการครบวงจร เน/นกระบวนการมีส6วนร6วมของประชาชน 
  � นําถังขยะท่ีสวยงามกลับมาให/ชุมชน เพ่ือความสะอาด น6าอยู6 และส6งเสริมการท6องเท่ียว จัดการ
ป=ญหาขยะอย6างเป#นระบบ สอดคล/องกับความเป#นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม6ทําลาย
ทัศนียภาพ ท้ังนี้โดยมุ6งลดจํานวนขยะ เพ่ือให/เกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไม6ให/มีมากจนเกินความจําเป#น 
  �สร/างปอดให/คนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให/มากข้ึน 
  �“นครหลวงแห6งการท6องเท่ียว” พัฒนาสิ่งแวดล/อมมุ6งสู6นครตรัง ให/เป#นนครหลวงแห6งการ
ท6องเท่ียวในเชิงอนุรักษ4ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม เมืองแห6งคลองสวยน้ําใส เช6น คลองน้ําเจ็ด คลองห/วยยาง 
เป#นต/น 
  � รณรงค4ปลูกต/นศรีตรัง สร/างเมืองตรังให/ดังไปท่ัวไทย ดังไปไกลท่ัวโลก ด/วยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
  �ศูนย4ความปลอดภัยมีกล/อง CCTV ท่ัวทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 
  � ผู/ช6วยเจ/าพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 
  � รถกู/ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง 
  � สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร/อมอุปกรณ4ท่ีทันสมัย พร/อมใช/และมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ชั่วโมง 
  � ฝ{กซ/อมป<องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือให/กําลังพลพร/อมปฏิบัติงานได/ตลอดเวลา 
  � ดําเนินการโครงการบ/านสุขภาพ “โรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ใช/บ/านผู/ปlวยเป#นสถานพยาบาลใน
การบําบัด พักฟabน จัดเตียงผู/ปlวย วีลแชร4 และอุปกรณ4ทางการแพทย4 ให/ผู/มีรายได/น/อยยืมใช/ จัดหมอ พยาบาล 
อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจําเป#น แบ6งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย4ตรัง อํานวยความสะดวกแก6ผู/ปlวย 
ผู/ดูแลไม6ต/องเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร/าง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว จัดให/มีแพทย4ประจําในศูนย4บริการสาธารณสุข เพ่ือบริการด/านการตรวจ
รักษาพยาบาล เน/นด/านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ4 อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แก6พ่ีน/องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย4บริการสาธารณสุขเป#นโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
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  � จัดให/มีครุภัณฑ4วิทยาศาสตร4หรือการแพทย4 ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ4ท่ีจําเป#นต6อการตรวจ
รักษาพยาบาล 
  � จัดให/มีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – ส6งผู/ปlวย กรณีรับตัวจากท่ีอยู6อาศัย
มายังสถานพยาบาล และส6งกลับบ/าน ตลอดจนการส6งต6อกรณีต/องเข/ารับการรักษาต6อท่ีโรงพยาบาลศูนย4ตรัง 
และสถานพยาบาลใกล/เคียงอ่ืน ๆ 
  � จัดให/มีโครงการเฝ<าระวังสุขภาพ ภายใต/แนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถ/วนหน/า” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกป� สําหรับผู/มีอายุ 40 ป�ข้ึนไป อย6างน/อยป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือเป#นการแก/ป=ญหาสุขภาพท่ีต/นเหตุ ลด
งบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 
  � ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย6างสมํ่าเสมอ ถูกหลักอนามัยเพ่ือ
ไม6ให/เกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตว4ท่ีเป#นพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมท้ังให/มีการระบายถ6ายเทอากาศท่ีดี มีแสง
สว6างท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให/มีความคล6องตัวมากยิ่งข้ึน 
  � เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ จ6ายตรงเวลา รวมท้ังจัดสรรเงินสํารองจ6าย เป#นเงินยืม
ทดลองจ6ายกรณีเงินอุดหนุนไม6ได/รับตามกําหนดหรือล6าช/า 
  �ให/การสงเคราะห4ผู/ทุกข4ยาก คนชรา คนพิการ คนเร6ร6อนในเขตเทศบาล เก่ียวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําส6งตัวไปยังสถานสงเคราะห4ของรัฐ 
 
 ด'านท่ี 5 ด'านกีฬาและนันทนาการ 
  ส6งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด/านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให/บริการแก6
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป อย6างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต/แนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
  �สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ให/สนใจกีฬา จัดให/มีการฝ{กอบรมและแข6งขันอย6างต6อเนื่อง เพ่ือให/
นักกีฬานครตรังสู6ทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังให/มีชื่อเสียง 
  �ปรับปรุงและจัดสร/างสนามฟุตบอลท่ีทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีก 2 สนาม เพ่ือบริการท่ีเท6า
เทียม 
  � สนับสนุนให/มีการจัดการประกวดและแข6งขันกีฬาในทัวร4นาเมนต4ใหญ6 ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
  � จัดให/มีศูนย4กีฬาในร6มท่ีใหญ6ท่ีสุดในภาคใต/ สนามกีฬาอย6างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานท่ีออกกําลังกายอย6างเพียงพอ 
  �บริการด/านวิทยาศาสตร4การกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
  � บริการศูนย4ฟpตเนสกลางแจ/ง Fitness ศูนย4เสริมสร/างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเป#นท่ีรวม 
ของอุปกรณ4สําหรับการออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความต/องการของชุมชน 
  � จัดให/มีศูนย4ฝ{กกีฬา ท่ีมีการบริหารจัดการอย6างมืออาชีพ โดยใช/ผู/ฝ{กสอน นักกีฬาระดับชาติ 
อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เป#นต/น 
  � จัดให/มีลานภูมิป=ญญาท/องถ่ิน ลานวัฒนธรรม ลานศิลป�  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พร/อมท้ังขยายพ้ืนท่ีถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิให/มีผลกระทบกับ
การจราจร 
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 ด'านท่ี 6 ด'านโครงสร'างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอย6างมีอัตลักษณ4 ให/มีความน6าอยู6อย6างยั่งยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายท่ัวถึง ครอบคลุม ประชาชนได/รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน 
  � ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท/า คูระบายน้ํา ท้ังระบบให/ครอบคลุมพ้ืนท่ีนครตรัง ให/ท่ัวถึงได/
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
  � ปรับปรุงระบบจราจรให/มีความคล6องตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีป<ายแนะนําการเดินทาง 
ป<ายสถานท่ี อํานวยความสะดวกแก6นักท6องเท่ียวและผู/มาเยือน 
  � ขยายพ้ืนท่ีผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพ่ือความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักท6องเท่ียวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานท่ีสําคัญและแหล6งท6องเท่ียวในนครตรัง 
  � ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ<า แสงสว6าง และขยายเขตระบบประปา อย6างท่ัวถึง 
  � ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร/อมท้ังลอกคูระบายน้ําทุกสาย เพ่ือให/การระบายน้ําเต็ม
ประสิทธิภาพ เป#นการป<องกันน้ําท6วม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมต6อกับระบบน้ําเสียอย6างครอบคลุม 
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ส�วนท่ี 2 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
องค�กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว(าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2548 
กําหนดให)มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแต(งต้ังคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  1126 / 2561ลงวันท่ี  31สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแต(งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  1180 / 2561 ลงวันท่ี 13กันยายน พ.ศ. 
2561 เรื่องแต(งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (เฉพาะราย) และคําสั่ง
เทศบาลนครตรังท่ี 1183/2561ลงวันท่ี  13กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต(งต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซ่ึงคณะกรรมการฯประกอบด)วย 
 1. นายเสรี  สุขเกษม   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
 2.ผู)อํานวยการกองแผนและงบประมาณองค,การบริหารส(วนจังหวัดตรัง  กรรมการ 
      ผู)แทนหน(วยงานท่ีเก่ียวข)อง 
 3. นายแพทย,สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู)แทนหน(วยงานท่ีเก่ียวข)อง  กรรมการ 
 4. นายเทิดศักด์ิ  ตรีรัตนพันธ,  ผู)ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 5. นายวินัย  ทองรัตน,   ผู)ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 6. นายสมเกียรติ  บุญขัน   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 7. นางพิมพ,นิภา  ถาวร   ผู)แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 8. นางสุพัตราแนมน)อย   ผู)แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 9. ผู)อํานวยการสํานักการช(าง       กรรมการ 
 10. ผู)อํานวยการกองคลัง        กรรมการ 
 11. นายกนกศักด์ิ บุญเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการและเลขานุการ 
 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอํานาจหน)าท่ี ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได)จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต(อผู)บริหารท)องถ่ิน
เพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอต(อสภาท)องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน พร)อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห)าวัน นับแต(วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล(าวและต)องปIดประกาศไว)เปJนระยะเวลาไม(น)อยกว(าสามสิบวัน โดยอย(างน)อยป�ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 
 4. แต(งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช(วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินเปJนการติดตามและประเมินผลความสอดคล)องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท่ีองค,กรปกครองส(วนท)องถ่ินได)ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานว(าเปJนไปตามเปLาหมายการพัฒนาท่ี
สอดคล)องกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสู(การบรรลุวิสัยทัศน,ท่ีองค,กรปกครองส(วนท)องถ่ินกําหนดหรือไม( 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินร(วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ินและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป� ดังนี้ 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน ดังนี้ 
 (1) ความสอดคล)อง (Relevance) ของยุทธศาสตร, แผน และกลยุทธ,ท่ีกําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน(วยงาน 
 (3) ความก)าวหน)า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว)ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปJนการศึกษาความสัมพันธ,ระหว(างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช)โดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปJนการศึกษาถึงผลท่ีได)รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ,และผลผลิต (Outcome and Output) เปJนการประเมินผลประโยชน,ท่ีเกิดจากการ
ทํากิจกรรมท่ีมีต(อกลุ(มเปLาหมายท่ีได)รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเปJนการศึกษาผลท่ีได)รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช)หรือ
อาจเลือกใช)ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน
ก็ได) โดยอย(างน)อยต)องสามารถประเมินความสอดคล)องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก)าวหน)าของ
แผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน ท้ังนี้ข้ึนอยู(กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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 ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได)ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ขององค,กรปกครองส(วนท)องถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได)ตั้งแต(ก(อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ข้ันตอนท่ี 4รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได)จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต(อผู)บริหาร
ท)องถ่ินเพ่ือให)ผู)บริหารท)องถ่ินเสนอต(อสภาท)องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน พร)อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห)าวัน นับแต(วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นและต)องปIดประกาศไว)เปJนระยะเวลาไม(น)อยกว(าสามสิบวัน โดยอย(างน)อยป�ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 
 

การนําแผนพัฒนาท)องถ่ินส่ีป+ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 แผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครตรังเปJนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคล)องกับกรอบยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครอง 
ส(วนท)องถ่ินในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพ่ือให)เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสู(การแปลงแผนไปสู(การปฏิบัติ
ได)อย(างแท)จริงเทศบาลนครตรังได)กําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําไปสู(การปฏิบัติให)บรรลุตามเปLาหมายท่ี
กําหนดไว)ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
  1.1 ให)สํานัก/กองนําแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�เปJนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ(าย
ประจําป�และงบประมาณรายจ(ายเพ่ิมเติมรวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือให)มีการปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค,ตาม
แผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว)ในแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป� 
  1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป�เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน
และโครงการในระดับท)องถ่ินตามแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป� 
  1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�เพ่ือให)สอดคล)องกับสภาพการณ,ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังตอบสนองต(อปiญหาและความต)องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได)อย(างแท)จริง 
 
  



-16- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
  2.1 สร)างระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท)องถ่ินส่ีป+ให)เป2นระบบและ
ต�อเนื่องเพ่ือติดตามความก)าวหน)าปiญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสู(การปฏิบัติและนําผลท่ี
ได)มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให)บรรลุเปLาหมายรวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการใน
อนาคต 
  2.2 สร)างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ินส่ีป+การติดตามและ
ประเมินผลเปJนกระบวนการทําให)ทราบถึงผลการดําเนินงานขององค,กรว(าสามารถบรรลุจุดมุ(งหมายและ
เปLาหมายท่ีได)กําหนดไว)หรือไม(ซ่ึงผลท่ีได)จากการติดตามและประเมินผลถือเปJนข)อมูลย)อนกลับ (Feedback) ท่ี
จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด)านต(างๆขององค,กรในอนาคตโดยกําหนดการติดตามและ
ประเมินผลดังนี้ 
  การติดตามผลเปJนกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงานว(าเปJนไปตาม
เปLาหมายท่ีกําหนดไว)หรือไม(ท้ังในเชิงปริมาณคุณภาพเวลาและต)นทุนโดยมีกระบวนการติดตามผลอย(างเปJน
ระบบและมีความต(อเนื่องเพ่ือนําข)อมูลมาใช)ในการปรับแผนพัฒนาให)มีประสิทธิภาพและนําไปสู(การปฏิบัติให)
บรรลุตามเปLาหมายท่ีกําหนดไว) 
  การประเมินผลเปJนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกําหนดไว)
รวมถึงการศึกษาปiญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติเพ่ือนําผลท่ีได)จากการประเมินมาใช)ในการแก)ไขปรับปรุงหรือการ
ขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงานการประเมินผลจึงเปJนสิ่งท่ีจะบ(งชี้ว(าแผนท่ีกําหนดไว)ได)มีการปฏิบัติ
หรือไม(อย(างไรรวมท้ังยังเปJนตัวชี้วัดว(าแผนท่ีได)ดําเนินการไปแล)วนั้นได)ผลอย(างไรบรรลุผลลัพธ,ตามท่ีกําหนดไว)
หรือไม( 
  ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะเวลาท่ีจะใช)ในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลของแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561– 2564) เทศบาลนครตรังกําหนดเปJน 2 ระยะคือ 
  (1) การติดตามและประเมินผลในระหว�างดําเนินงานตามแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�กําหนดให)
รายงานผลการดําเนินการเปJนประจําทุกเดือนเพ่ือให)ทราบถึงความก)าวหน)าในการดําเนินงานว(ามีผลสําเร็จ
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเปLาหมายและปiญหาอุปสรรคท่ีทําให)การดําเนินงานล(าช)าและนําผลท่ีได)มาปรับ 
กลยุทธ,การดําเนินงานเพ่ือให)โครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค,และเปLาหมายท่ีกําหนดไว) 
ในแผนพัฒนาและจะดําเนินการรวบรวมข)อมูลผลการดําเนินการรอบไตรมาสท่ี 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 
2560– 31 มีนาคม 2561) นําเสนอต(อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯเปJนการติดตามและประเมินผลเม่ือ
เสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯในแต(ละป�งบประมาณ(รอบ 1 ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561)เพ่ือให)ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปiญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ี
ได)รับจากผลของการพัฒนาเพ่ือนําผลท่ีได)จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให)
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สามารถนําไปสู(การปฏิบัติได)อย(างมีประสิทธิผลและตอบสนองต(อปiญหาความต)องการของประชาชนในระดับ
พ้ืนท่ีได)อย(างแท)จริง 
 

การประชาสัมพันธ�เผยแพร�ผลการดําเนินงานให)ประชาชนรับทราบ 
กําหนดให)มีการเผยแพร(ประชาสัมพันธ,แผนงาน/โครงการรวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหน(วยงานใน

สังกัดให)สาธารณชนได)รับทราบอย(างท่ัวถึงและต(อเนื่องในรูปแบบต(างๆท้ังการประชาสัมพันธ,โดยผ(านสื่อต(างๆ
อาทิสื่อเอกสารสิ่งพิมพ,และสื่ออิเล็กทรอนิกส,โดยผ(านเว็บไซต,ของหน(วยงาน www.trangcity.go.thเพ่ือให)
ประชาชนสามารถเข)าถึงข)อมูลและนําไปใช)ประโยชน,รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป�ท่ีประกาศใช)ได)อย(างกว)างขวางและเกิดประโยชน,สูงสุด 
 
เครื่องมือท่ีใช)ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 เครื่องมือท่ีใช)ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้ 

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต(อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป� พ.ศ.

2561 
2.1 ความพึงพอใจต(อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังด)านการบริหารจัดการ 
2.2 ความพึงพอใจในการให)บริการสาธารณะของเทศบาล 
2.3 ความพึงพอใจต(อผลการดําเนินงานในแต(ละยุทธศาสตร, 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ส�วนท่ี3 
ผลการดําเนินงาน 

 
 เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว%ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว2าด%วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส2วนท%องถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับท่ี 2  
พ.ศ.2559 โดยผ2านการมีส2วนร2วมของประชาชน เช2น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
โครงการต2าง ๆ เพ่ือรับฟ=งป=ญหาและความต%องการท่ีแท%จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก2อนนํามาจัดทําโครงการ
พัฒนา แก%ไขป=ญหาความเดือดร%อนของประชาชน 
 

 เทศบาลนครตรังได%ประกาศใช%แผนพัฒนาท%องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561 - 2564) เม่ือวันท่ี 31ตุลาคม 2559 
ท้ังนี้ได%กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� 

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเปCนเลิศพร%อม
เข%าสู2ประชาคมอาเซียน 

83 202,932,350 67 147,007,700 55 194,856,600 55 138,744,600 

2. การพัฒนาด%านสังคม 
คุณภาพชีวิต สู2เมืองแห2ง
ความสุข 

68 107,194,400 66 272,939,400 64 92,989,400 64 92,989,400 

3. การพัฒนาด%าน
โครงสร%างพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอย2างมี
คุณภาพ 

26 91,687,000 9 29,030,000 3 25,720,000 4 23,760,000 

4. การพัฒนาด%าน
เศรษฐกิจควบคู2การ
ส2งเสริมการท2องเท่ียว
และอนุรักษ4เชิดชู 
อัตลักษณ4ของท%องถ่ิน 

20 215,010,000 22 352,770,000 17 10,770,000 18 13,770,000 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อมสู2ความสมดุล
อย2างยั่งยืน 

7 28,550,000 6 14,050,000 5 2,550,000 6 4,250,000 

6. การสร%างความเปCน
เลิศทางการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

42 64,598,000 35 20,772,000 32 13,472,000 32 13,472,000 

รวม 246 709,971,750 205 836,569,100 176 340,358,000 179 286,986,000 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 เทศบาลนครตรังได%ประกาศใช%แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 
19ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมด จําแนกตามยุทธศาสตร4 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปCนเลิศพร%อมเข%าสู2ประชาคมอาเซียน 68 136,021,360 
2. การพัฒนาด%านสังคม คุณภาพชีวิต สู2เมืองแห2งความสุข 60 85,814,200 
3. การพัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย2างมีคุณภาพ 9 34,814,000 
4. การพัฒนาด%านเศรษฐกิจควบคู2การส2งเสริมการท2องเท่ียวและอนุรักษ4
เชิดชูอัตลักษณ4ของท%องถ่ิน 

16 5,270,000 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมสู2ความสมดุล
อย2างยั่งยืน 

7 13,400,000 

6. การสร%างความเปCนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 35 9,765,555 
รวม 195 285,085,115 

การจัดซ้ือครุภัณฑ4ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
(ตามแบบ ผด 02/1) จํานวน 139 รายการ 

 19,612,900 

 
 เทศบาลนครตรังมีการใช%จ2ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร4ได%ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� 
ตามแผนการดําเนินงาน  

การเบิกจ�ายงบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปCนเลิศพร%อม
เข%าสู2ประชาคมอาเซียน 

68 136,021,360 90,817,030.89 

2. การพัฒนาด%านสังคม คุณภาพชีวิต สู2เมืองแห2ง
ความสุข 

60 85,814,200 77,832,504.40 

3. การพัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐานและการ
พัฒนาเมืองอย2างมีคุณภาพ 

9 34,814,000 - 

4. การพัฒนาด%านเศรษฐกิจควบคู2การส2งเสริมการ
ท2องเท่ียวและอนุรักษ4เชิดชูอัตลักษณ4ของท%องถ่ิน 

16 5,270,000 3,427,133.97 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อมสู2ความสมดุลอย2างยั่งยืน 

7 13,400,000 398,122.00 

6. การสร%างความเปCนเลิศทางการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

35 9,765,555 4,305,483.35 

รวม 195 285,085,115 176,780,274.61 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 เทศบาลนครตรังมีการใช%จ2ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานจํานวน 195 โครงการและมีการ
เบิกจ2ายงบประมาณไปแล%วเปCนเงิน 176,780,274.61บาท คิดเปCนร%อยละของการเบิกจ2ายเท2ากับร%อยละ62.01 
 
 ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลการดําเนินงานโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� 
ผลการดําเนินงาน 

แล2วเสร็จตาม 
แผนการดําเนนิงาน 

อยู�ระหว�างดําเนินการ ไม�ได2ดําเนินการ/ 
ยกเลิกโครงการ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปCน
เลิศพร%อมเข%าสู2ประชาคมอาเซียน 

34 27 7 

2. การพัฒนาด%านสังคม คุณภาพชีวิต สู2
เมืองแห2งความสุข 

55 1 4 

3. การพัฒนาด%านโครงสร%างพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมืองอย2างมีคุณภาพ 

- 9 - 

4. การพัฒนาด%านเศรษฐกิจควบคู2การ
ส2งเสริมการท2องเท่ียวและอนุรักษ4เชิด
ชูอัตลักษณ4ของท%องถ่ิน 

13 - 3 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อมสู2
ความสมดุลอย2างยั่งยืน 

5 1 1 

6. การสร%างความเปCนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

28 2 5 

รวมท้ังหมด195 โครงการ 135 40 20 
คิดเป;นร2อยละ 69.23 20.51 10.26 

 

 สําหรับโครงการประจําป� พ.ศ.2561 จํานวน 195 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงาน คือ มีโครงการ
ดําเนินการแล%วเสร็จ จํานวน135 โครงการ คิดเปCนร%อยละ 69.23อยู2ระหว2างดําเนินการ จํานวน 40โครงการคิด
เปCนร%อยละ 20.51 และไม2ได%ดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ จํานวน 20โครงการคิดเปCนร%อยละ 10.26 
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ยุทธศาสตร
ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป�นเลิศพร อมเข าสู#ประชาคมอาเซียน
1 โครงการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู"
สถานศึกษาและ
ศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -     -            970,227.00 � ต.ค. 60 -
 ก.ย. 61

1. ร7อยละ 80
ของสถาน 

ศึกษาในสังกัด
ผ"านการ
ประเมิน

สถานศึกษา    
พอเพียง        
2. สถานศึกษา 
 2 แห"ง และ 
ศพด. 1 แห"ง 
เป;นศูนย'การ
เรียนรู7ต7นแบบ
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรังทุกแห"ง
ผ"านการประเมิน
ร7อยละ 100

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
นครตรังผ"านการ
ประเมินทุกแห"งมี
ชิ้นงาน/และ
นวัตกรรมที่เป;น
ผลิตจากโครงการ
สามารถเผยแพร"
สู"ชุมชนได7

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

อยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

2 โครงการ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาท7องถิ่น 
กลุ"มการศึกษาที่ 7 
(ภาคใต7ฝFGงอันดามัน)
 (สํานักการศึกษา)

400,000        -     275,200         68,600.00 � วันที่ 14
 - 15 

มิ.ย. 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

องค'กรปกครอง
ส"วนท7องถิ่นร"วม
สรุปวิเคราะห'ผล
การประมวล
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สังกัดอปท. 
ประจําปA 2560
ทั้ง 41 แห"ง

องค'กรปกครอง
ส"วนท7องถิ่นสังกัด
กลุ"มที่ 7 ทั้ง 41 
แห"ง ได7นําผลการ
สรุปวิเคราะห'ผล
การประมวลการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาไปใช7
ในการปรับปรุง
พัฒนาการศึกษา
อย"างต"อเนื่อง

กรม
ส"งเสริมฯ
อุดหนุน 
70,000 

บาท
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

2,000,000     -     1,776,812    223,188.00      � ระยะที่ 1 
วันที่ 24 - 

25 พ.ย. 60 
ระยะที่ 2 
วันที่ 25 - 
26 พ.ย. 60
ระยะที่ 3 
วันที่ 2 - 3 

ธ.ค. 60

ร7อยละ 80 
ของครูและ 
บุคลากร 
ทางการ 

ศึกษาที่ได7รับ 
ความรู7และ 
สามารถ 

นําไปใช7ในการ
 ปฏิบัติงานได7

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 3 ระยะ
และสรุปความพึง
พอใจของผู7เข7ารับ
การอบรมได7ร7อย
ละ 92

ผู7เข7ารับการอบรม
มีความรู7ความ
เข7าใจในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
สามารถออกแบบ
การเรียนรู7แบบ
ย7อนกลับและ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
แนวทาง
วิทยาศาสตร'ได7

4 โครงการจัด
กิจกรรมธนาคาร
ความดีโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง (สํานัก
การศึกษา)

80,000         -     -      78,915.00       � ต.ค. 60 -
 ก.ย. 61

ปAละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรม      
1 ครั้ง และ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
เข7าร"วมกิจกรรม
ร7อยละ 100

นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
บุคลิกภาพที่ดี 
และมีความ 
ประพฤติที่ดี
ได7รับการยกย"อง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

5 โครงการจัด
กิจกรรมส"งเสริม
พัฒนาการและ
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยของศูนย'
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

15,000         -     -      13,989.00       � จัด
โครงการ 
2 ครั้ง 

(ระยะที่ 1
 ภาค

เรียนที่ 
2/60 

ระหว"าง
วันที่ 

22-31 
ม.ค.61, 
ระยะที่ 2

 ภาค
เรียนที่ 
1/61 

ระหว"าง
วันที่ 

23-27 
ก.ค. 61)

เด็กปฐมวัย 
ร7อยละ 100 

เข7าร"วม
กิจกรรม

จัดอบรมให7
ความรู7เกี่ยวกับ
โภชนาการในเด็ก
เล็ก จํานวน 2 
ครั้งและสรุป
ความพึงพอใจ
ของผู7เข7าร"วม
อบรมได7ร7อยละ 
90

ผู7เข7ารับการ
อบรมมีความรู7
ความเข7าใจ
เกี่ยวกับ
โภชนาการและ
การออกกําลังกาย
ในเด็กเล็กและ
สามารถดูแลเด็ก
ให7มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

6 โครงการจัดงาน
การมอบวุฒิบัตรแก"
เด็กเล็กในศูนย'
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

30,000         -     30,000   -                �  - นักเรียน ครู 
และ

ผู7ปกครอง 
ร7อยละ100 

เข7าร"วม
กิจกรรม

- - ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากมีการ
ทักท7วงจาก 
สตง.ว"าการจัด
โครงการ
ดังกล"าวมิได7อยู"
ในอํานาจ
หน7าที่ที่กําหนด
ไว7ใน พรบ.
เทศบาล พ.ศ. 
2496และที่
แก7ไขเพิ่มเติม 
และ พรบ.
กําหนดแผน
และขั้นตอน
การกระจาย
อํานาจให7แก" 
อปท.พ.ศ.2542
และไม"มี
ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ
ให7เบิกจ"ายได7 
ตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยฯ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

7 โครงการจัดงาน
ปFจฉิมนิเทศ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง (สํานัก
การศึกษา)

100,000        -     100,000  -                �  - นักเรียนใน
สังกัด

เทศบาลนคร
ตรังที่จบ

การศึกษา 
ร7อยละ 100 

เข7าร"วม
กิจกรรม

 -  - ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากมีการ
ทักท7วงจาก 
สตง.ว"าการจัด
โครงการ
ดังกล"าวมิได7อยู"
ในอํานาจ
หน7าที่ที่กําหนด
ไว7ใน พรบ.
เทศบาล พ.ศ. 
2496และที่
แก7ไขเพิ่มเติม 
และ พรบ.
กําหนดแผน
และขั้นตอน
การกระจาย
อํานาจให7แก" 
อปท.พ.ศ.2542
และไม"มี
ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ
ให7เบิกจ"ายได7 
ตามระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยฯ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

8 โครงการประชุม
ผู7ปกครองนักเรียน
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง (สํานัก
การศึกษา)

80,000         -     -      78,926.00       � พ.ย. 60
 - มิ.ย. 61

ผู7ปกครอง 
ร7อยละ 70 

เข7าร"วมประชุม

จัดประชุมปAละ 2
 ครั้ง มี
ผู7ปกครอง
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
 เข7าร"วมกิจกรรม
 ร7อยละ 100

ผู7ปกครอง
รับทราบแนวทาง
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

9 โครงการพัฒนา
กิจการลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง (สํานัก
การศึกษา)

250,000        -     24,000   225,840.00      � พ.ย. 60
 - มิ.ย. 61

จัดค"าย     
พักแรม 

จํานวน 1 ครั้ง

ลูกเสือ-เนตรนารี
ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
เข7าร"วมกิจกรรม
เข7าค"ายพักแรม 
ร7อยละ 100

ลูกเสือ-เนตรนารี
ได7นําความรู7ที่ได7
จากการพักแรม
ไปปฏิบัติได7จริง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

10 โครงการส"งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     100,000  -                �  - ปAละ 1 ครั้ง  -  - ยกเลิก
โครงการ 
เนื่องจาก
นําเนื้อหา
การอบรม
ไปแทรกใน
โครงการ
อบรม
กรรมการ
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาล
นครตรัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

11 โครงการส"งเสริม
อัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู7แก"นักเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

250,000        -     250,000  -                � ยกเลิก
โครงการ
เนื่องจาก
โครงการมี
ความ
ซ้ําซ7อนกับ
แนว
ทางการ
ดําเนินงาน
ของกรม
ส"งเสริม
การ
ปกครอง
ท7องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

12 โครงการส"งเสริม
กิจกรรมรักการอ"าน 
(สํานักการศึกษา)

400,000        -     300,000  50,220.75       �  พ.ค. - 
ส.ค.61

นักเรียนใน
สถานศึกษา
ในสังกัด ร7อย
ละ 100 เข7า
ร"วมกิจกรรม

ร7อยละ 100 
ของนักเรียนใน
สังกัดร"วม
กิจกรรมส"งเสริม
รักการอ"าน

นักเรียนในสังกัด
มีนิสัยรักการอ"าน
และการค7นคว7ามี
ทักษะการ
แสวงหาความรู7

13 โครงการสื่อ
สัมพันธ'ครอบครัว
สุขสันต'ของศูนย'
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

20,000         -     -      18,866.00       � วันที่ 17 
ก.พ. 
2561

เด็กปฐมวัย 
และ

ผู7ปกครอง 
ร7อยละ 100 

เข7ารว"ม 
กิจกรรม

ร7อยละ 100 ของ
เด็ก ผู7ปกครอง
และครูร"วม
กิจกรรมสื่อ
สัมพันธ'ฯ และ
สรุปผลความพึง
พอใจของผู7ร"วม
กิจกรรมใน
ระดับมากที่สุด

เด็ก ผู7ปกครอง
และครูร"วมกัน
สร7างลักษณะ
นิสัยสร7าง
ระเบียบวินัยให7แก"
เด็กเล็กโดยใช7
กิจกรรมเป;น
สื่อกลาง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

14 โครงการเข7าค"าย
เยาวชนสัมพันธ' 
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     -      78,786.00       � วันที่ 3 -
 4 ส.ค. 

61

1 ครั้ง จัดค"ายสันทนา
การและมี
ผู7เข7าร"วม
กิจกรรม
ประมาณ        
 120 คน

ผู7เข7าค"ายมี
ความรู7ความ
เข7าใจในการจัด
สันทนาการ

15 โครงการอบรม
กรรมการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

80,000         -     -      47,027.00       � วันที่ 4 
ส.ค. 61

ปAละ 1 ครั้ง จัดการอบรม    
1 ครั้ง และมี
กรรมการ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
เข7าร"วมกิจกรรม
 ร7อยละ 100

กรรมการ
นักเรียนมีความรู7
ความเข7าใจใน
หน7าที่ตนเอง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

16 โครงการอบรม
สัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู7ปกครอง
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง
(สํานักการศึกษา)

200,000        -     135,100 64,055.00       � วันที่ 7 -
 8 มิ.ย. 

61

ปAละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรม      
1 ครั้ง และมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู7ปกครอง
ของสถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
เข7าร"วมกิจกรรม
 ร7อยละ 100

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู7ปกครองมี
ส"วนร"วมในการ
จัดการศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

17 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -     140,000 857,720.00      � พ.ย. 60
 - ส.ค. 61

ผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"า
ร7อยละ 85

จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักเรียน ปรับ
พื้นฐาน 
ฝPกอบรมด7าน
ต"างๆ เพื่อสร7าง
ความเป;นเวลิศ
ทางการศึกษา
และทัศนศึกษาดู
งาน

นักเรียนมีความรู7
ความเข7าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
 กฎระเบียบและ
มีความพร7อมที่
จะศึกษาต"อ
ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

18 โครงการส"งเสริม
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -     336,000 608,170.00      � พ.ย. 60
 - ส.ค. 61

ผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"า
ร7อยละ 85

จัดค"ายวิชาการ
ให7กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปAที่ 6 กิจกรรม
การเรียนการ
สอนส"งเสริม
พิเศษและ
กิจกรรมอื่นๆ

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
มีความเป;นเลิศ
เต็มศักยภาพและ
มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นสามารถ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการในกลุ"ม
สาระการเรียนรู7
ตามหลักสูตรขั้น
พื้นฐานแก"
นักเรียนใน
สถานศึกษา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

19 โครงการสนับสนุน
ค"าใช7จ"ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(สํานักการศึกษา)

57,657,776    2,024,244 7,271,000  50,622,642.00  � ต.ค. 60 -
 ก.ย. 61

ร7อยละ 100 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน

สังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, 

ศพด.วัดควน
วิเศษ และ
ศพด.วัด

คลองน้ําเจ็ด

จัดสรร
งบประมาณ ได7
ร7อยละ 100

นักเรียนมี
คุณภาพ
การศึกษาที่ดีขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

20 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห"งชาติ 
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -     562,000 437,585.00      � วันที่ 13
 ม.ค. 61

1 ครั้ง จัดกิจกรรม      
1 ครั้ง มีเด็ก
เยาวชน และ
ผู7ปกครองใน เขต
เทศบาลเข7าร"วม
กิจกรรม  
ประมาณ 
10,000 คน

เด็กและเยาวชนที่
เข7าร"วมโครงการ
มีความสนุกสนาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

21 โครงการจัดงานวัน
ครู (สํานักการศึกษา)

100,000        -     67,000 32,615.00       � วันที่ 16
 ม.ค. 61

ปAละ 1 ครั้ง จัดงาน 1 ครั้ง มี
พนักงานครู เข7า
ร"วมกิจกรรม
ประมาณ      
300 คน

พนักงานครูมี
ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีขวัญ
กําลังใจในการ
ทํางานและร"วม
แรงร"วใจกันใน
การพัฒนา
การศึกษาของ
เทศบาบให7มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

22 โครงการจัดหา
หนังสือและสื่อการ
เรียนรู7ประจํา
ห7องสมุดเทศบาล
นครตรัง (สํานัก
การศึกษา)

150,000        -     33,000 112,073.00      � ธ.ค. 60 -
 ก.ย. 61

มีหนังสือ 
เพิ่มขึ้น 300 

เล"ม

เยาวชนและ
ประชาชน มี
หนังสือและเสื่อ
การเรียนรู7 เพี่ม
ขึ้น จํานวน 598 
เล"ม

เยาวชนและ
ประชาชน มี
หนังสือและสื่อ
การเรียนรู7ใหม"ๆ
ไว7สําหรับศึกษา
ค7นคว7า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

23 โครงการจ7างที่
ปรึกษาจัดหาครู
ชาวต"างชาติพัฒนา
หลักสูตร
ภาษาต"างประเทศ
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง
(สํานักการศึกษา)

13,000,000    -     -      11,700,000.00  � พ.ย. 60
 - ก.ย. 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี
ความพึง

พอใจต"อการ
สอนมี

หลักสูตร 
Mini English
 Program 

สอดคล7องกับ
บริบท

สถานศึกษาที่
มีคุณภาพ

มีครูผู7สอน
ชาวต"างชาติสอน
ภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
นครตรัง จํานวน
 22 คน มี
หลักสูตรภาษา 
ต"างประเทศ
จํานวน 1 ชุด 
แต"ละระดับ 
และมีผลความ
พึงพอใจใน
ระดับดี

1.นักเรียนมีความรู7
สามารถ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได7มี
ความสุข สนุก
ในการเรียนรู7โดย
ผ"านกิจกรรม  การ
เรียนรู7ต"างๆ
2.สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 
นครตรังมีหลักสูตร
Mini English 
Program
สอดคล7องกับบริบท
สถานศึกษา

อยู"ระหว"าง
การส"งงาน
และ
เบิกจ"ายอีก
 1.3 ล7าน
บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 39 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

24 โครงการนิเทศ
การศึกษาใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

400,000        -     32,000 367,352.00      � วันที่ 5 - 6
พฤษภาคม 

2561

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู7 
Active Learning 
โดยใช7
กระบวนการ
ชุมชนแห"งการ
เรียนรู7เชิงวิชาชีพ 
(PLC) และผู7เข7า
รับการอบรม
สามารถการ
ออกแบบและ
เขียนแผนการ
เรียนรู7เชิงรุกแบบ
รวมพลัง
(Collaborative 
Active Learning)
 ได7ร7อยละ 97

1.คณะครูและ
ผู7บริหารได7นําความ
รู"ไปดําเนินการ
โรงเรียนเป;นชุมชน
แห"งการเรียนรู7 
(School as 
Learning 
Community : 
SLC)
2. ครูได7รับการ
พัฒนาตนเองที่
ส"งผลต"อการพัฒน
การนักเรียน 
(learner) เพื่อนํา
ความรู7ไปออกแบบ
การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนได7ดียิ่งขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

25 โครงการประกวด
แข"งขันทักษะทาง
วิชาการ
(สํานักการศึกษา)

1,500,000     -     -      1,426,193.00   � ระดับ
ภาค 

วันที่ 20
 - 22 

มิ.ย. 61 
ระดับ 

ประเทศ 
วันที่ 9 -
 12 ก.ย.

 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

ผลการแข#งขัน
ระดับภาค ได7
ลําดับที่ 2 
เหรียญทอง 53 
เหรียญ เหรียญ
เงิน 21 เหรียญ 
เหรียญทองแดง 
21 เหรียญ ผล
การแข#งขัน
ระดับประเทศ ได7
ลําดับที่ 2  ขนะ
เลิศ 4 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
1 รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 
2 รางวัล ผล
ความพึงพอใจอยู"
ในระดับดีมาก

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 
นครตรังมีชื่อ
เสียงเป;นที่
ยอมรับของ
ชุมชน สังคม 
และระดับ
องค'กรปกครอง
ส"วนท7องถิ่น
ภาคใต7 และ
ระดับประเทศ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

26 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

400,000        -     -        -                � ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

ไม"ได7
ดําเนิน
โครงการ
เนื่องจากมี
ภารกิจ/
ปริมาณ
งาน
ซ้ําซ7อน
และมาก
เกินไปไม"
สอดคล7อง
กับปริมาณ
คนที่
รับผิดชอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

27 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู7ในศตวรรษที่
21สู"สากล
(สํานักการศึกษา)

500,000        -     414,000 -                � ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี

ความพึงพอใจ

ไม"ได7
ดําเนิน
โครงการ
เนื่องจากมี
ภารกิจงาน
ซ้ําซ7อนกับ
โครงการ
ครูต"างชาติ
ฯ และ
โครงการ
ทักษะ
วิชาการ
ระดับภาค
และประเทศ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

28 โครงการวัน
เยาวชนแห"งชาติ 
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     100,000 -                � 1 ครั้ง ยกเลิก
โครงการ 
เนื่องจาก
ดําเนินการ
ร"วมกับ
จังหวัด

29 โครงการห7องสมุด
เพื่อการเรียนรู7 
(สํานักการศึกษา)

50,000         -     -      48,378.00       � วันที่ 22
 -24 มี.ค.

 61

ร7อยละ 90 จัดอบรม จํานวน
 1 ครั้ง และสรุป
ความพึงพอใจ
ของผู7เข7าร"วม    
ร7อยละ 99

ผู7เข7าร"วมกิจกรรม
ได7เรียนรู7จาก
แหล"งเรียนรู7จริง
และนําความรู7ที่
ได7มาใช7ใน
ชีวิตประจําวันได7

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

30 โครงการอบรม
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
นครตรัง (สํานัก
การศึกษา)

100,000        -     80,000 18,128.00       � วันที่ 23 
ก.พ. 61

1 ครั้ง ร7อยละ 80 ของผู7
เข7ารับการอบรม
ความรู7บทบาท
หน7าที่สภาเด็ก

ผู7เข7ารับการ
อบรมความรู7
บทบาทหน7าที่
สภาเด็กเและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ตนเอง

31 โครงการอาหาร
เสริม (นม)
(สํานักการศึกษา)

14,977,024    132,218 1,700,000  6,595,393.14   � ตลอด
ปAงบประมาณ

เด็กเล็ก,
นักเรียนได7
ดื่มนมตลอด
ปAการศึกษา 
ร7อยละ 100

เด็กเล็ก,นักเรียน
ได7ดื่มนมตลอดปA
การศึกษา ร7อย
ละ 100

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

32 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง)
(สํานักการศึกษา)

322,200        -     -      85,908.00       � ตลอด
ปAงบประมาณ

ร7อยละ 100 
ของนักเรียนที่
ได7รับการฝPก

ทักษะมี
ทักษะวิชาชีพ

เพิ่มขึ้น

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได7รับการ
ฝPกทักษะ ร7อยละ
 100

นักเรียนสามารถ
นําความรู7และ
ทักษะทางวิชาชีพ
ไปใช7ในการ
ดํารง
ชีวิตประจําวันได7
และนําไปใช7ใน
การเลือกเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

33 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยการอาชีพ
ตรัง)
(สํานักการศึกษา)

424,960        -     -      69,600.00       � ตลอด
ปAงบประมาณ

ร7อยละ 100 
ของนักเรียนที่
ได7รับการฝPก

ทักษะมี
ทักษะวิชาชีพ

เพิ่มขึ้น

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได7รับการ
ฝPกทักษะ ร7อยละ
 100

นักเรียนสามารถ
นําความรู7และ
ทักษะทางวิชาชีพ
ไปใช7ในการ
ดํารง
ชีวิตประจําวันได7
และนําไปใช7ใน
การเลือกเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

34 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและศูนย'
พัฒนาเด็กเล็ก 
(กรมศาสนา) 
โรงเรียนอนุบาล
ตรังและโรงเรียน
วัดควนวิเศษ 
(สํานักการศึกษา)

15,212,000    -     -      14,833,000.00  � พ.ย. 60
 - ก.ค. 61

ร7อยละ 100 
ของนักเรียน

สังกัด
โรงเรียน

อนุบาลตรัง
และโรงเรียน
วัดควนวิเศษ

ได7
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน

นักเรียนทุกคน 
(ร7อยละ 100) 
ได7รับประทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

35 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย'พัฒนา
เด็กเล็กวัดคลองน้ํา
เจ็ด (สํานัก
การศึกษา)

298,900        -     -      297,700.00      � พ.ย. 60
 - ก.ค. 61

ร7อยละ 100 
ของเด็กเล็ก

ศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด

ได7
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คน (ร7อยละ 
100) ได7
รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

36 โครงการอุดหนุน
ค"าจัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย
สําหรับศูนย'พัฒนา
เด็กเล็กวัดคลองน้ํา
เจ็ด (สํานัก
การศึกษา)

103,700        -     -      75,839.00       � พ.ย. 60
 - ก.ค. 61

ร7อยละ 100 
ของเด็กเล็ก

ศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด

ได7ใช7สื่อ
อุปกกรณ'การ
เรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คน (ร7อยละ 
100)ได7ใช7สื่อ
อุปกกรณ'การ
เรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คนมีพัฒนาการที่ดี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

37 โครงการติดตั้งเสา
ไฟฟnาพร7อมหลอด
ไฟฟnาโรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สํานักการศึกษา)

423,000        -     -      -                � 6 จุด อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

38 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟnาอาคาร
และบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 
(สํานักการศึกษา)

2,540,000     -     -      -                � 1 ระบบ อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

39 โครงการก"อสร7าง
ปnอมยาม โรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย') 
(สํานักการศึกษา)

90,800         -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

40 โครงการก"อสร7าง
ทางเชื่อมโรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร') 
(สํานักการศึกษา)

254,600        -     -      -                � 1ชุด อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

41 โครงการก"อสร7าง
ทางเชื่อมระหว"าง
อาคารเรียน 1 กับ
อาคารเรียน 2 
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) (สํานัก
การศึกษา)

882,000        -     -      -                � 1 ชุด อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

42 โครงการก"อสร7าง
โรงอาหารสําหรับ
นักเรียนชั้นปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
(สํานักการศึกษา)

1,878,000     -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

43 โครงการก"อสร7าง
ลานกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัด
ควนขัน) (สํานัก
การศึกษา)

1,456,000     -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

44 โครงการก"อสร7าง
เสาธงพร7อมฐาน
และปรับพื้นที่
บริเวณลานหน7าเสา
ธง
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 
(สํานักการศึกษา)

3,832,000     -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

45 โครงการจัดทําที่
แปรงฟFนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 
(สํานักการศึกษา)

330,000        -     -      -                � 3 จุด อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

46 โครงการจัดทําอ"าง
ล7างหน7าและที่
แปรงฟFนโรงเรียน
เทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สํานักการศึกษา)

230,000        -     96,000 134,000.00      � 1 แห"ง มีอ"างล7างหน7า
และแปรงฟFน 
จํานวน 1 แห"ง

โรงเรียนมีอ"าง
ล7างหน7า และที่
แปรงฟFนสแตนเลส

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

47 โครงการจัดทําอ"าง
ล7างหน7าและแปรง
ฟFนโรงเรียน
เทศบาล 3 (บ7าน
นาตาล"วง) (สํานัก
การศึกษา)

298,700        -     80,000 210,000.00      � 1 แห"ง มีอ"างล7างหน7า
และแปรงฟFน 
จํานวน 1 แห"ง

มีอ"างล7างหน7า
และแปรงฟFนที่
เหมาะสมในการ
ล7างหน7าแปรงฟFน
และถูกสุขอนามัย

48 โครงการซ"อมแซม
ฝnาเพดานอาคาร
เรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สํานักการศึกษา)

49,000         -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

49 โครงการซ"อม
เปลี่ยนประตูอาคาร
เรียน 2 และอาคาร
เรียน 3 โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย') 
(สํานักการศึกษา)

229,000        -     -      -                � 4 ชุด อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

50 โครงการปรับปรุง
พื้นโรงพลศึกษา 1 
พร7อมบริเวณ
ด7านข7าง โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
(สํานักการศึกษา)

1,629,000     -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

51 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน'บริเวณ
ลานหน7าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร') 
(สํานักการศึกษา)

1,024,000     -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

52 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน'ลานหน7า
และหลังอาคาร
เรียน โรงเรียน
เทศบาล 7 (วัดประ
สิทธิชัย) 
(สํานักการศึกษา)

830,000        -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

53 โครงการปรับปรุง
ระบบท"อประปาใน
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ7านนาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

46,800         -     -      -                � 1 ระบบ อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

54 โครงการปรับปรุง
ระบบท"อและ
อุปกรณ'ห7องน้ํา
ห7องส7วมภายใน
อาคารกฤษณา
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ7านนาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

158,900        -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

55 โครงการปรับปรุง
ระบบท"อและ
อุปกรณ'ห7องน้ํา
ห7องส7วมภายใน
อาคารเทพธาโร
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ7านนาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

400,000        -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

56 โครงการปรับปรุง
โรงอาหารโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะ
พังสุรินทร') 
(สํานักการศึกษา)

1,164,000     -     -      -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

57 โครงการปรับปรุง
ศูนย'การเรียนรู7
ดนตรีโรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย') (สํานัก
การศึกษา)

1,239,400     -     -      -                � 1 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

58 โครงการปรับปรุง
ห7องดนตรีโรงเรียน
เทศบาล 3 (บ7าน
นาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

174,900        -     -      174,900.00      � 1 ห7อง มีห7องดนตรี 
จํานวน 1 ห7อง

มีห7องดนตรีที่
พร7อมสําหรับการ
เรียนการสอน
และนักเรียนฝPก
ทักษะทางด7าน
ดนตรี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

59 โครงการปรับปรุง
ห7องน้ําอาคารเรียน
 2 และ 4 โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร') 
(สํานักการศึกษา)

420,000        -     -      -                � 1 แห"ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

60 โครงการปรับปรุง
ห7องเรียนระบบ
สองภาษา (MEP) 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย')(สํานัก
การศึกษา)

376,700        -     -      -                � 2 ห7องเรียน อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

61 โครงการปรับปรุง
ห7องเรียน
วิทยาศาสตร'
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร') 
(สํานักการศึกษา)

520,000        -     -      -                � 3 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

62 โครงการปรับปรุง
ห7องวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ7านนาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

139,200        -     -      139,200.00      � 1 ห7อง มีห7องวิชาการ 
จํานวน 1 ห7อง

มีห7องวิชาการที่
พร7อมและมีความ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานด7าน
วิชาการ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

63 โครงการปรับปรุง
ห7องศูนย'การเรียนรู7
อาเซียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย') (สํานัก
การศึกษา)

143,000        -     -      -                � 1 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

64 โครงการปรับปรุง
ห7องสุขาโรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย')
(สํานักการศึกษา)

267,600        -     -      -                � 15 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

65 โครงการปรับปรุง
บันไดอาคารเรียน 6
 โรงเรียนเทศบาล 1
 (สังขวิทย') (สํานัก
การศึกษา)

95,200         -     -      -                � 4 ชั้น อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

66 โครงการปรับปรุง
ห7องน้ําภายใน
อาคาร
บุหงาลําเจียก
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ7านนาตาล"วง) 
(สํานักการศึกษา)

162,000        -     69,000 -                � 1 หลัง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

67 โครงการปรับปรุง
ห7องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียน
เทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร')
(สํานักการศึกษา)

1,236,000     -     -      -                � 7 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
กําหนด
รูปแบบ

68 โครงการส"งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต"างประเทศ
ขั้นพื้นฐาน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

100,000        -     -      51,995           � จัดอบรม
ให7ความรู7
ระหว"าง
วันที่ 2-20
 ก.ค.2561

ร7อยละ 80 ของ
ผู7นําชุมชนที่เข7า
รับการอบรมมี
ความรู7มีทักษะ
และมีความพึง
พอใจ

 -จัดกิจกรรม
ฝPกอบรม
ภาษาอังกฤษขึ้น
พื้นฐานสําหรับผู7นํา
องค'กรชุมชน 
สมาชิกชุมชนในเขต
เทศบาลทุกชุมชน    
     -ผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน 30 
 คน  และมีความพึง
พอใจคิดเป;นร7อยละ 
100

1.ผู7นําองค'กรชุมชน  
สมาชิกชุมชนมีความรู7
 ทักษะด7าน
ภาษาต"างประเทศ     
  2.ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความพร7อม
สามารถสื่อสาร
ภาษาต"างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต7นได7

รวมยุทธศาสตร
ที่ 1 136,021,360 2,156,462  13,971,112  90,817,030.89    34 27 7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาด านสังคม คุณภาพชีวิต สู#เมืองแห#งความสุข
1 โครงการให7ความ

ช"วยเหลือ
ประชาชนทางด7าน
กฏหมาย 
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

100,000        -     65,400   31,307.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่
 17 ก.ค.
61

ร7อยละ 70 
ของผู7เข7า
อบรมมี
ความรู7เพิ่มขึ้น

 - จัดกิจกรรม
อบรมทางด7าน
กฏหมาย การ
แนะนําศูนย'
ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลนครตรัง
กฎหมายที่ใช7ใน
การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
 - ผู7เข7ารับการ
อบรมมีความรู7
เพิ่มขึ้น

 - ประชาชนใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังรู7และเข7าใจ
กฎหมายทั่วไป
เพิ่มมากขึ้น
และสามารถนํา
ความรู7ความ
เข7าใจทางด7าน
กฎหมายไปใช7ใน
ชีวิตประจําวันได7
อย"างถูกต7อง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

2 โครงการจัดระบบ
สร7างระเบียบนคร
ตรังรวมพลังด7วยมือ
เรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -     -      77,190.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
28 ก.พ.
61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"ผู7ค7าและ
ประชาชนทั่วไป

ผู7ค7าและประชา
ชนทั่วไปมีความ
รู7เข7าใจในการใช7
ถนนฯ มีความรู7
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
รักษาความสะอาด
พ.ศ.2535

3 โครงการประชุม
เครือข"ายปnองกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย 
(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000         -     -      15,135.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่
 23
ก.พ. 61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"หน"วยงาน
ภาครัฐและภาค
เอกชน สถาน
ประกอบการ
ในเขตเทศบาล
นครตรัง
จํานวน 120 คน

ผู7เข7ารับการอบรม
ได7มีความรู7ความ
เข7าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการ
ปฏิบัติและวิธีการ
ดําเนินการปnองกัน
แก7ไขปFญหา
การก"อวินาศกรรม
อย"างเป;นระบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

4 โครงการปnองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช"วง
เทศกาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

40,000         -     29,000  10,221.00       � ครั้งที่ 1 
ดําเนินการ
เมื่อ 28 
ธ.ค.60 ถึง
 3 ม.ค.61
ครั้งที่ 2 
ดําเนินการ
เมื่อ 
11-17 
เม.ย.61

ประชาชนใช7
บริการไม"ต่ํา
กว"าร7อยละ
40 ผู7ใช7บริการ

จัดตั้งศูนย'บริการ
ประชาชนจํานวน
1 จุด เพื่อเตรียม
ความพร7อมออก
ช"วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุ

ประชาชนได7รับ
ความสะดวก
ในการแวะ
พักผ"อนระว"าง
การเดินทาง

5 โครงการฝPกซ7อม
แผนปnองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         -     -      48,690 � ฝPกซ7อม
แผน
วันที่ 15
มีนาคม 
2561

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

กลุ"มเปnาหมาย
แม"ค7า ประชาชน
ในเขตเทศบาล
จํานวน 200 คน

แม"ค7า ประชาชน
ได7รู7จัก
สังเกตุสการบุคล
ต7องสงสัย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

6 โครงการฝPกอบรม
ทบทวนเทศกิจ
การแพทย'ฉุกเฉิน
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         -     32,000  17,347.50       � จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
9  มี.ค.61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"เจ7าหน7าที่
เทศกิจและ
พนักงานเทศบาล
จํานวน 50คน

ผู7เข7าร"วมการ
อบรมรู7เข7าใจใน
การช"วยเหลือผู7
ประสบอุบัติเหตุ
ได7ทันท"วงที

7 โครงการฝPกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปnองกันภัยฝpายพล
เรือน (อปพร.) 
เทศบาลนครตรัง
(สํานักปลัดเทศบาล)

230,000        -     40,600   183,579.80      � จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
19-21 
ธันวาคม
2561

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"สมาชิก 
อปพร.
จํานวน 40 คน

เพื่อให7สมาชิก
อปพร. ทบทวน
ความรู7 เพื่อเตรียม
ความพร7อมในการ
ออกช"วยเหลือ
ประชาชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

8 โครงการฝPกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพด7าน
การปnองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัดเทศบาล)

250,000        -     140,000  93,344.00       � จัดอบรม
เมื่อ
วันที่ 15 
สิงหาคม
 2561
ศึกษาดู
งาน
เมื่อวันที่
 30-31 
สิงหาคม
 2561

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
90 ของผู7เข7า
ร"วมโครงการ

ผู7ที่เข7ารับการอบ
รมได7มีความรู7
ความเข7าใจใน
เรื่องของการ
ปnองกันสาธารณ
ภัย

บุคลากรของงาน
ปnองกันฯ ได7รับ
ความรู7และประ
สบการณ'เพิ่มขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

9 โครงการเฝnาระวัง
วัตถุต7องสงสัย
เกี่ยวกับระเบิด
(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000        -     40,000   56,125.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
14-15  
มี.ค.61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"ประชาชน
ทั่วไปและผู7นําใน
เขตเทศบาลนคร
ตรัง
จํานวน 200คน

ได7รู7จักการปnองกัน
รู7จักสังเกต 
บุคคลต7องสงสัย
วัตถุต7องสงสัย

10 โครงการอบรมให7
ความรู7เกี่ยวกับ
อัคคีภัยเบื้องต7น
(สํานักปลัดเทศบาล)

70,000         -     -      62,382.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่
 20-
29 ส.ค.
61

กลุ"มเปnาหมาย
นักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 85 ที่เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7กับ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน
ผู7เข7ารับการ
อบรม 590 คน

ให7นักเรียนได7รับ
ความรู7เกี่ยวกับ
อัคคีภัยเบื้องต7น
และการใช7
ถังดับเพลิงเคมี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

11 โครงการอาสา
จราจรเทศกิจ
(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -     -      25,683.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
10 ส.ค.
61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 80 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7ความ
รู7แก"ประชาชน
ทั่วไปและ
นักเรียนในเขต
เทศบาลนครตรัง
จํานวน 80 คน

ผู7เข7าร"วมการ
อบรมได7รับความ
รู7เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
จราจรและ
ผู7เข7าร"วมการ
อบรมมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
จราจร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

12 โครงการเยาวชน
อาสาปnองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(สํานักปลัดเทศบาล)

70,000         -     8,900   60,506.00       � จัดอบรม
เมื่อ
วันที่ 
15-16
มิ.ย.61

กลุ"มเปnาหมาย
ไม"ต่ํากว"าร7อย
ละ 95 เข7า
ร"วมโครงการ

จัดอบรมให7กับ
นักเรียนในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง จํานวน 
120 คน

นักเรียนได7รับ
ความรู7เกี่ยวกับ
สาธารณภัยต"างๆ
ที่เกิดขึ้นและ
สามารถนําไปใช7
ให7เกิดประโยชน'
สามารถช"วย
เหลือตนเอง
และผู7อื่นได7

13 โครงการรณรงค'
ปnองกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

300,000        -     150,000  142,011.00      � วันที่ 25 - 
27 ก.ค. 61

ปAละ 3 ครั้ง นักเรียนและครู
แกนนํา จํานวน
100 คน เข7า
ร"วมกิจกรรม 
ร7อยละ 100

นักเรียนแกนนํา
สามารถดําเนิน
กิจกรรมรณรงค'
ต7านยาเสพติดใน
สถานศึกษาได7

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

14 โครงการกิจกรรม
แข"งขันกีฬาสมาชิก
ศูนย'เยาวชน
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     -      88,660.00       � วันที่ 20 - 
24 ส.ค. 61

1 ครั้ง จัดการแข"งขัน
ฟุตบอลหญ7า
เทียม จํานวน   
2 รุ"น รุ"นละ   12
 ทีม ผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ร7อยละ
 93

เด็กและเยาวชน
ได7ใช7เวลาว"างให7
เป;นประโยชน' มี
สุขภาพ
พลานามัย
ระเบียบวินัย 
และความมีน้ําใจ
เป;นนักกีฬา มี 
ทักษะและพื้นฐาน
เล"น กีฬาที่ดีขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

15 โครงการจัด
ฝPกอบรมกีฬาภาค
ฤดูร7อน
(สํานักการศึกษา)

350,000        -     -      345,180.00      � วันที่ 2 - 30
 เม.ย. 61

1 ครั้ง จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 ครั้ง 
มีผู7เข7าร"วม
กิจกรรม จํานวน
 550 คน

เด็กและเยาวชน
ได7ใช7เวลาว"างให7
เป;นประโยชน' มี
สุขภาพ
พลานามัย
ระเบียบวินัย 
และความมีน้ําใจ
เป;นนักกีฬา มี 
ทักษะและพื้นฐาน
เล"น กีฬาที่ดีขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 75 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

16 โครงการฝPกทักษะ
กีฬาวันหยุด
(สํานักการศึกษา)

300,000        -     -      41,985.00       � 19 พ.ค. - 
30 ก.ย. 61

1 ครั้ง มีผู7เข7าร"วมฝPก
ทักษะกีฬา 
จํานวน 240 คน 
แบ"งออกเป;น 4 
ชนิดกีฬาได7แก" 
ฟุตบอล,
แบดมินตัน, ว"าย
น้ําและเทควันโด 
โดยผู7เข7าร"วมการ
ฝPกมีทักษะกีฬาที่
ถูกต7องและมี
ความพึงพอใจ
ร7อยละ 93

เด็กและเยาวชน
ได7ใช7เวลาว"างให7
เป;นประโยชน'  มี
สุขภาพพลานามัย
 ระเบียบวินัย
และความมีน้ําใจ
เป;นนักกีฬา มี
ทักษะและพื้นฐาน
เล"นกีฬาที่ดีขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

17 โครงการประกวด
การแปรงฟFนที่ถูก
วิธีและตอบปFญหา
เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

90,000         -     -      35,065.00       � จัด
ประกวด
ในวัน
เด็ก
แห"งชาติ
13 ม.ค.
61

มีการจัด
ประกวดปAละ
 1 ครั้ง

จัดประกวดปAละ
 1 ครั้ง

เยาวชนที่เข7าร"วม
กิจกรรมมีความ
กล7าแสดงออก
ได7รับความรู7การ
แปรงฟFนที่ถูกวิธี
สามารถนําความรู7
ไปดูแล แก7ไข
ปFญหาทางด7าน
ทันตสุขภาพของ
ตนเองและ
ครอบครัวได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

18 โครงการเฝnาระวัง
และส"งเสริมทันต
สุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

90,000         -     -      90,000.00       � ดําเนินการ
แล7วเสร็จ 
14 ก.ย.61

โรงเรียน
จํานวน 10 
แห"ง
และศูนย'
พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 3
 แห"ง

ดําเนินการรักษา
และทา
ฟลูออไรด'วานิช
ครบทุกแห"ง

เด็กมีสุขภาพฟFน
ที่ดี
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

19 โครงการควบคุม
แมลงและพาหะนํา
โรค
(กองสาธารณสุขฯ)

1,000,000     -     -      680,580.00      � ต.ค.60 -
 20 ส.ค.
61

 - ร7อยละ 100
 ของชุมชน
ได7รับการพ"น
หมอกควัน
กําจัดยุงลาย
 - ร7อยละ 100
 ของผู7ปpวยที่
เป;นโรค
ไข7เลือดออก
ได7รับการพ"น
สารเคมี
บริเวณบ7าน
 - ร7อยละ 80 
ของแกนนํา
ชุมชนมี
ความรู7และพึง
พอใจในระดับ
มาก

 - ชุมชน 66 
ชุมชนโรงเรียน 
สวนสาธารณะ
และศาสนสถาน 
ในเขตเทศบาล
นครตรัง ได7รับ
การพ"นหมอก
ควันกําจัดยุงลาย
ร7อยละ 100
-บริเวณบ7านของ
ผู7ปpวยโรค
ไข7เลือดออกได7รับ
การพ"นสารเคมี 
ร7อยละ 100
 - ร7อยละ 80 
ของแกนนํา
ชุมชนมีความรู7
และพึงพอใจใน
ระดับมาก

 - ลดอัตราการ
ปpวย/ตายจาก
โรคติดต"อที่เกิด
จากแมลงพาหะนํา
โรค
 - ลดอัตราการ
เพิ่มจํานวนของ
สัตว'และพาหะนํา
โรค
 - แหล"งเพาะพันธุ'
ของแมลงพาหะนํา
โรคลดลง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

20 โครงการฉีดวัคซีน
ปnองกันโรคพิษสุนัข
บ7าและควบคุม
ประชากรสุนัขจรจัด
(กองสาธารณสุขฯ)

250,000        -     -      249,658.00      � ต.ค.60 -
 20 ส.ค.
61

 - ร7อยละ 
100 ของ
สุนัขที่มีเชื้อ
โรคพิษสุนัข
บ7าถูกกําจัด
อย"างถูกวิธี

 - สุนัขที่มีเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ7า
ถูกกําจัดอย"าง
ถูกวิธีร7อยละ 100

 - สุนัขได7รับการ
ฉัดวัคซีนปnองกัน
โรคพิษสุนัขบ7า
ครอบคลุมพื้นที่ใน
เขตเทศบาลนคร
ตรัง
 - ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังมี
ความรู7เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ7า
 - สามารถปnองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ7าที่จะติด
สู"คนได7

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 80 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

21 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังทั่วโลก
(กองสาธารณสุขฯ)

300,000        -     263,200 30,321.75       � 15 - 17 
ก.พ.61

 - ร7อยละ 80
 ของ
ผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
 - ร7อยละ 80
 ของผู7เข7า
อบรมมี
ความรู7ความ
เข7าใจเรื่อง
สุขาภิบาล
อาหาร

 - จัดงาน
มหกรรมอาหาร
ตรังดังทั่วโลก ปA
ละ 1 ครั้ง
 - มีการออกร7าน
จําหน"ายอาหาร 
โดยมี
ผู7ประกอบการ
ร7านอาหาร/เข7า
ร"วม จํานวน 60 
ร7าน

 - ร7อยละ 90 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจใน
กิจกรรมในระดับ
มากถึงมากที่สุด
 - ร7อยละ 90 
ของผู7เข7าอบรมมี
ความรู7ความ
เข7าใจในด7าน
สุขลักษณะการ
ประกอบอาหารที่
ถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มมากขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

22 โครงการส"งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
เมือง (อสม)
(กองสาธารณสุขฯ)

1,000,000     -     300,000 693,427.00      �  - 26 
มิ.ย. 61
 - 3-6 
ก.ค. 61

 - ร7อยละ 80
 ของ
ผู7เข7าร"วม
ศึกษาดูงานมี
ประสบการณ'
และมีความรู7
เพิ่มขึ้น
 - ร7อยละ 80
 ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด

 - จัดอบรมฟrsนฟู
ความรู7แก" อสม.
จํานวน 1 วัน ใน
วันที่ 26 มิ.ย. 61
 - จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ'โดยนํา
 อสม.ทัศนศึกษาดู
งานต"างจังหวัด
จํานวน 4 วัน 3 คืน 
ในวันที่ 3-6 ก.ค. 61
 - ผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน 
100 คน
 - ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วมศึกษาดู
งานมีประสบการณ'
และมีความรู7เพิ่มขึ้น
 - ร7อยละ 94 ของ
ผู7เข7าร"วมโครงการมี
ความพึงพอใจต"อ
โครงการในระดับ
มากถึงมากที่สุด

 - อสม.มีความรู7
ด7านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล7อม
และด7านอื่นๆที่
เกี่ยวข7องซึ่ง
สามารถนําไปใช7
ในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนได7
อย"างมี
ประสิทธิภาพ
 - อสม.มีขวัญ
และกําลังใจใน
การปฏิบัติหน7าที่

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 82 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

23 โครงการเฝnาระวัง
และควบคุมโรค
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000        -     -      99,100.00       � 24-พ.ค.-61  - ผู7เข7ารับการ
อบรมมี
ความรู7หลัง
การอบรม
เพิ่มขึ้นร7อยละ
 80
 - ผู7เข7าอบรม
มีความพึง
พอใจระดับมาก
 - ร7อยละ 80 
ของประชาชน
อายุ 35 ปA ขึ้น
ไปในพื้นที่
รับผิดชอบ
ได7รับการคัด
กรองโรคไม"
ติดต"อ

  - ผู7เข7ารับการ
อบรมมีความรู7
หลังการอบรม
เพิ่มขึ้นร7อยละ 80
 - ผู7เข7าอบรมมี
ความพึงพอใจ
ระดับมากถึง
มากที่สุด คิด
เป;นร7อยละ 100

 - ผู7เข7ารับการ
อบรมมีความรู7 
ความตระหนักใน
การดูแลตนเอง
เพื่อชะลอการ
เสื่อมของไต
 - ผู7เข7ารับการ
อบรมสามารถนํา
ความรู7ไปปรับใช7
ในชีวิตประจําวันได7
 - ผู7เข7าอบรมมี
อัตราการกรองไต
ในระดับคงที่หรือดี
ขึ้น
 - ประชาชนที่
ได7รับการตรวจคัด
กรองที่พบความ
ผิดปกติได7รับการ
ส"งต"อ เพื่อวินิจฉัย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

24 โครงการ
โรงพยาบาลหมื่น
เตียง (กอง
สาธารณสุขฯ)

500,000        -     -      291,500.00      � 1 ต.ค.60
 - 30 
ก.ย.61

 - ร7อยละ 75
 ของผู7ปpวย
ได7รับการ
ส"งเสริมฟrsนฟู
สุขภาพจาก
การเยี่ยมบ7าน
-ร7อยละ100
ของผู7ปpวยที่
ส"งต"อได7รับ
การดูแล
อย"างต"อเนื่อง
-ร7อยละ 90 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก

 - มีระบบบริการ
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ สามารถ
ให7บริการได7อย"าง
เป;นองค'รวม
ครอบคลุมทั่วถึง
 - ประชาชน
สามารถเข7าถึง
บริการได7อย"าง
เท"าเทียมแบบ
ใกล7บ7านใกล7ใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

25 โครงการโรงเรียน
ส"งเสริมสุขภาพ 
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000        -     -      95,769.72       � ตุลาคม 
2560 - 
กันยายน
 2561

 - ร7อยละ 85
 ของนักเรียน
ที่พบปFญหา
ด7านสุขภาพ
ได7รับการแก7ไข

 - ร7อยละ 85 
ของนักเรียนที่
พบปFญหาด7าน
สุขภาพได7รับ
การแก7ไข
 - กิจกรรมอยู"
ระหว"าง
ดําเนินการ

นักเรียนได7รับบริการ
ตามกิจกรรมดังนี้
- การเฝnาระวังการ
เจริญเติบโต
- การตรวจสุขภาพ
และแก7ไขปFญหา
เบื้องต7น และการส"ง
ต"อ (นักเรียน
ระดับประถม)
- การรับทราบภาวะ
สุขภาพตนเอง 
(นักเรียนระดับมัธยม)
-การให7สุขศึกษาและ
เฝnาระวังโรคติดต"อ
-การเฝnาระวังภาวะซีด
-การสร7างเสริม
ภูมิคุ7มกันโรค

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

26 โครงการส"งเสริม
การแพทย'แผนไทย
และแพทย'ทางเลือก
(กองสาธารณสุขฯ)

200,000        -     -      44,907.00       � จัด
โครงการ
เมื่อวันที่
 16 ส.ค.
 61

จัดการอบรม
ถ"ายทอด
ความรู7 1 ครั้ง

จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั้ง 
และสรุประดับ
ความพึงพอใจ
ของผู7เข7ารับการ
อบรมอยู"ใน
ระดับ “พึงพอใจ
มาก”(ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
4.32±0.63)

ผู7เข7าอบรมมี
ความรู7 ความ
เข7าใจเพิ่มมากขึ้น
 สรุปได7จากผล
การทดสอบก"อน-
หลัง การอบรม 
พบว"ามีจํานวน
ผู7ทําคะแนน
แบบทดสอบหลัง
อบรม(Post-test)
 มากกว"าก"อน
การอบรม 
(Pre-test) ร7อย
ละ 81.94
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

27 โครงการสร7างเสริม
สุขภาพในชุมชน 
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000        -     -      97,366.00       � ตุลาคม 
2560 - 
กันยายน
 2561

 - อสม.เข7า
รับการอบรม
ไม"น7อยกว"า
ร7อยละ 80
 - ประชาชน
ได7รับบริการ
ขั้นพื้นฐานใน
ชุมชนอย"าง
น7อย 1 ครั้ง

 - อสม.เข7ารับ
การอบรมจํานวน
 6 ครั้ง คิดเป;น
ร7อยละ 89.9
 - ประชาชน
ได7รับบริการขั้น
พื้นฐานโดย อส
ม. เดือนละ 1 
ครั้ง

 - อสม.สามารถ
นําความรู7และ
ทักษะด7าน
สุขภาพไปใช7กับ
ประชาชนใน
ชุมชน พร7อม
จัดทํารายงานส"ง
ทุกเดือน
 - ประชาชน
ได7รับบริการขั้น
พื้นฐานเดือนละ 1
 ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

28 โครงการสุขภาพดี
วิถีไทย
(กองสาธารณสุขฯ)

50,000         -     -      33,600.00       � มีนาคม-
 กันยายน
 2561

1.ร7อยละ 60 
ของผู7ปpวยมี
ความรู7ความ
เข7าใจสามารถ
ดูแลเท7าตนเอง
และขยายผลได7
2. ร7อยละ 60 
ของผู7ปpวยมี
ความรู7สึกที่เท7า
ดีขึ้น 1 จุด
3. ร7อยละ 60 
ของผู7ปpวยมี
ความพึงพอใจ
4. ร7อยละ 60 
ของพันธ'ไม7ที่
ปลูกและเจริญ
งอกงามใน
ศูนย'ฯ ๑ เป;น
สมุนไพรที่ใช7ได7
ในครัวเรือน

ผู7ปpวยเบาหวาน
เข7าร"วมกิจกรรม
 จํานวน 20 คน

1.จาก
แบบทดสอบก"อน/
หลังเรียน ร7อยละ 
100 ของผู7ปpวยมี
ความรู7เพิ่มขึ้น
2. จากแบบ
ประเมินหลังเยี่ยม
บ7านร7อยละ 100 
ของผู7ปpวยมีความ
เข7าใจสามารถดูแล
สุขภาพเท7าตนเอง
ได7
3.จากการประเมิน
ด7วย 
monofilament 
ร7อยละ 85 ของ
ผู7ปpวยมีความรู7สึกที่
เท7าดีขึ้นอย"างน7อย
 1 จุด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

4.จากแบบ
ประเมินความพึง
พอใจร7อยละ 95 
ของผู7ปpวยมีความ
พึงพอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด
5. จากการ
สํารวจพันธ'ไม7ที่
ปลูกและเจริญ
งอกงามในศูนย'ฯ
 ๑ เป;นสมุนไพรที่
ใช7ในครัวเรือน 
ร7อยละ 30 (จาก
ทั้งหมด 87 ต7น)
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

29 โครงการดูแล
ผู7สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว
(กองสาธารณสุขฯ)

475,000        -     -      � 1 ต.ค. 60 -
 30 ก.ย. 61

 - ร7อยละ 90
 ของผู7สูงอายุ
ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (LTC) 
ในโครงการ
ได7รับการดูแล

ผู7สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
(LTC) ได7รับการ
ดูแล จํานวน 
112 ราย คิด
เป;นร7อยละ 100

 - ผู7สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได7รับ
การดูแลสุขภาพ
จากทีมสห
วิชาชีพอย"าง
ต"อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
สปสช.
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

30 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
คนพิการและผู7ดูแล
คนพิการ 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        -     -      80,489           � จัด
กิจกรรม
เมื่อวันที่
 20 
สิงหาคม 
 2561

ร7อยละ 90 
ของคนพิการ
และผู7ดูแล
คนพิการมี
ความพึงพอใจ

จัดกิจกรรมให7
ความรู7ด7านสิทธิ
ต"างๆ ของคน
พิการและ
กิจกรรม
นันทนาการ โดย
มีกลุ"มเปnาหมาย
เข7าร"วมโครงการ
 จํานวน  120 
คน และมีความ
พึงพอใจไม"น7อย
กว"าร7อยละ 90

1.คนพิการและผู7
ดูคนพิการได7ทํา
กิจกรรม
นันทนาการ
ร"วมกัน          
2.คนพิการและ
ผู7ดูแลคนพิการมี
ขวัญและกําลังใจ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

31 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
ผู7สูงอายุ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

150,000        -     -      44,304           � จัด
กิจกรรม
วันที่ 
8-10
กรกฎาคม
 2561

ร7อยละ 90 
ของผู7สูงอายุ
มีความพึง
พอใจ

จัดกิจกรรม
แข"งขันกีฬา
ผู7สูงอายุ โดย
ร"วมการแข"งขัน
กับองค'การ
บริหารส"วน
จังหวัดตรัง  
โดยมีผู7ควบคุม
ทีมและนักกีฬา
เข7าร"วมจํานวน 
169  คน และมี
ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"าร7อย
ละ 90

1.ผู7สูงอายุได7ทํา
กิจกรรม
นันทนาการ
ร"วมกัน          
2.สร7างความรัก
ความสามัคคีแก"
กลุ"มผู7สูงอายุ     
3.ผู7มีขวัญ
กําลังใจมากยิ่งขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

32 โครงการสงเคราะห'
ผู7ทุกข'ยากหรือด7อย
โอกาส
(กองสวัสดิการ
สังคม)

300,000        -     150,000 145,986          � ต.ค. 60 -
 ก.ย.61

ผู7ทุกข'ยาก
หรือด7อย
โอกาสไม"
น7อยกว"า 100
 ราย ได7รับ
การช"วยเหลือ
โดยการ
สํารวจและ
ผ"าน
คณะกรรมการ

ดําเนินการให7
ความช"วยเหลือ  
โดยมอบเงินสด
และชุดเครื่อง
อุปโภค-บริโภค
แก"ผู7ทุกข'ยาก
หรือด7อยโอกาส
จํานวน 50 คน

1.ครอบครัวผู7
ทุกข'ยากหรือด7อย
โอกาสได7รับการ
ช"วยเหลือ  2.
สามารถบรรเทา
ความเดือดร7อน
เบื้องต7นและมี
สภาพความ
เป;นอยู"ที่ดีขึ้น

33 โครงการสงเคราะห'
ผู7ประสบภัยพิบัติ
ต"างๆ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        2,500,000   -      1,743,575.63   � ต.ค. 60 -
 ก.ย.61

ร7อยละ 100 
ของผู7ได7รับ
ความ
เดือดร7อน
ได7รับการ
ช"วยเหลือ

ดําเนินการให7
ความช"วยเหลือ
ผู7ประสบภัย 
จํานวน  777  
ราย

ช"วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร7อนเบื้องต7น
ให7แก"
ผู7ประสบภัยพิบัติ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

34 โครงการแข"งขัน
กีฬาเปตองเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (กอง
สวัสดิการสังคม)

120,000        -     35,000   80,820           � ดําเนินการ
จัด
แข"งขัน
ระหว"าง
วันที่ 
21-22 
เมษายน 
2561

ร7อยละ 80 
ของจํานวน
ชุมชนที่ส"งทีม
เข7าร"วมแข"งขัน

ดําเนินการ
จัดการแข"งขัน
กีฬาเปตอง โดย
มีกลุ"มเปnาหมาย
เข7าร"วมแข"งขัน  
55ทีม และ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 
โดยรวมคิดเป;น
ร7อยละ 83

1.เยาวชน 
ประชาชนใน
ชุมชนได7รับการ
ยกระดับการเล"น
กีฬาเปตองสู"
มาตรฐานสากล  
 2.ได7แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต"อ
สมเด็จพระศรี-
นครินทราบรม-  
ราชชนนี
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

35 โครงการบ7าน
ตัวอย"างวิถีพอเพียง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -       50,000 -                � นําไปบูรณา
การกับ
โครงการเดิน
ตามรอยพ"อ
สานต"อหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

36 โครงการส"งเสริม
การดําเนินงานเพื่อ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว
(กองสวัสดิการ
สังคม)

80,000         -     -      28,454           � ดําเนินการ
จัดอบรม
ให7ความรู7
เมื่อวันที่ 7
 ธันวาคม 
 2560

 ผู7เข7ารับการ
อบรมและมี
ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"าร7อย
ละ 80

 -จัดกิจกรรมอบรม
ให7ความรู7แก"ผู7นํา
ชุมชน  ผู7นําสตรี 
กรรมการ และ
สมาชิกชุมชนโดยมี
ผู7เข7าร"วมโครงการ
จํานวน 140 คน

 1.ประชาชนเห็น
ความสําคัญของสตรี
 เด็กและคนชรา     
   2.ปFญหาการ
กระทําความรุนแรง
ต"อเด็ก  สตรีและ
คนชราลดลง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

37 โครงการส"งเสริม
การออมทรัพย'และ
กองทุนชุมชนเมือง
ในชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     -       - �  ไม"ได7
ดําเนินการใน
ปAงบประมาณ
 2561
เนื่องจาก
จํานวน
กลุ"มเปnาหมาย
ปAงบประมาณ
2560  ต่ํากว"า
เปnาหมายที่
กําหนดและ
ใน
ปAงบประมาณ 
 2562 ไม"ได7
บรรจุในเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ"าย  จึง
ไม"ได7
ดําเนินการใน
ปAงบประมาณ 
 2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

38 โครงการส"งเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

150,000        -     -      120,250          � ดําเนินการ
วันที่ 
27,28,29 
และ 31 
สิงหาคม  
2561

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าอบรม
สามารถนํา
ความรู7ไปใช7ใน
ชีวิตประจําวันได7

 -จัดกิจกรรมให7
ความรู7แก"ผู7นํา
ชุมชน  ผู7นําสตรี
  คณะกรรมการ 
 และสมาชิก
ชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ
การทําปุzยหมัก
ชีวภาพ  โดยมี
ผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน
 320 คน และมี
ความพึงพอใจ 
คิดเป;นร7อยละ 85

1.ประชาชนใน
ชุมชนได7รับ
ความรู7เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง2.
ประชาชนใน
ชุมชนสามารถนํา
แนวคิดแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช7ใน
ชีวิตประจําวันได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

39 โครงการอบรมเพื่อ
ต"อต7านยาเสพติดสี่
มุมเมือง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        -     -      61,958           �   - จัด
อบรมเมื่อ
วันที่ 23 
กรกฎาคม 
 2561     
 - วันที่ 24
 กรกฎาคม
 2561 
ทัศน
ศักษาดู
งานพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรร
มราช

 - ผู7เข7ารับการ
อบรมผ"านการ
ทดสอบและมี
ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"าร7อย
ละ 80  
 - ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
ทัศนศึกษาดู
งานมีความพึง
พอใจ

 - จัดอบรมให7
ความรู7ด7านการ
ปnองกันและแก7ไข
ปFญหายาเสพติด 
และทัศนศึกษาดู
งาน มีผู7เข7าร"วม
โครงการ จํานวน 
82  คน และ
ผู7เข7าร"วมมีความ
พึงพอใจโดยรวม 
คิดเป;นร7อยละ  97

1.ประชาชน 
เยาวชนรู7จักการอยู"
ร"วมกันในสังคม ทํา
ให7สังคมเกิดความ
สงบสุข สร7างภูมิ
ต7านทานด7านยาเสพ
ติดแก"ชุมชน         
2.สนองนโยบายของ
รัฐบาลด7านการ
ปnองกันและแก7ไข
ปFญหายาเสพติด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

40 โครงการอบรม
สัมมนา "ครอบครัว
อบอุ"นต7นทุน
สังคมไทย"
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        -     -      137,085          � ดําเนินการ
เมื่อวันที่
29-30 
มีนาคม  
2561

 -ผู7เข7ารับการ
อบรมผ"านการ
ทดสอบและมี
ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"าร7อย
ละ 80

 -จัดอบรมแก"ผู7นํา
ชุมชน ผู7นําสตรี 
สมาชิกชุมชน โดย
มีผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน  
126 คน  และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมคิดเป;น
ร7อยละ  96

1.ได7รับความรู7
เกี่ยวกับสถาบัน
ครอบครัว          
2.ทํากิจกรรมร"วมกัน
ในครอบครัว  สร7าง
ความรักความอบอุ"น
  สามารถเป;น
ต7นแบบทางสังคม

41 โครงการอบรมให7
ความรู7เกี่ยวกับ
กองทุนแม"ของ
แผ"นดิน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000         -     -      16,633           � ดําเนินการ
เมื่อวันที่  
21  
สิงหาคม 
2561

 -ผู7เข7ารับการ
อบรมผ"านการ
ทดสอบและมี
ความพึงพอใจ
ไม"น7อยกว"าร7อย
ละ 80

 -จัดกิจกรรมอบรม
ให7ความรู7แก"ผู7นํา
ชุมชน ผู7นําสตรี 
และสมาชิกชุมชน 
โดยมีผู7เข7าร"วม
โครงการ จํานวน 
100  คน  และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมคิดเป;น
ร7อยละ  93

1.สมาชิกชุมชนมี
ความเข7าใจบทบาท
กองทุนแม"เพิ่มมาก
ขึ้น
2.ประชาชนใน
ชุมชนได7รับรู7
เกี่ยวกับการแก7ไช
ปFญหายาเสพติด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

42 โครงการก"อสร7าง
ลานกีฬาบริเวณที่
ทําการชุมชนวังตอ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

390,000        -     -      -                � แก7ไข
รายละเอียด
ใน
แผนพัฒนา
ท7องถิ่นสี่ปA
ให7ตรงกับ
รายละเอียด
ในเทศ
บัญญัติ ปA 
2561 (กัน
เงิน  กรณี
ไม"ก"อหนี้
ผูกพัน)
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

43 โครงการแข"งขัน
กีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
"สายรุ7งเกมส'" 
(สํานักการศึกษา)

450,000        -     190,000 259,810.00      � ประเภท
กีฬา 
วันที่ 25
 มิ.ย. 61
 - 5 ก.ค.
 61 
ประเภท
กรีฑา 
วันที่ 20 
ก.ค. 61

จัดการ
แข"งขันกีฬาสี

ภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง 1 ครั้ง

จัดการแข"งขัน
กีฬานักเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง ตั้งแต"
ชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษา    
มีนักเรียนเข7า
ร"วมกิจกรรม 
ประมาณ    
5,000 คน

1.นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรังหันมาเล"นกีฬา
มากขึ้น    
2.ผู7เข7าแข"งขันมี
สุขภาพที่ดีทั้งทาง
ร"างกายและจิตใจ
3.นักเรียนโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรังมีความสามัคคี
ในหมู"คณะ
4.นักเรียน
ผู7ปกครองครูและ
เจ7าหน7าที่มี
ความสัมพันธ'ที่ดี
ต"อกัน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

44 โครงการแข"งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
(สํานักการศึกษา)

750,000        -     160,000 583,616.00      � วันที่ 12 - 
14 ก.พ. 61

จัดการ
แข"งขันกีฬา

ประเภทต"างๆ
 อย"างน7อย    
 1 ประเภท

ต"อปA

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ       
24 ทีม และมี
ความพึงพอใจอยู"
ในร7อยละ 85

1.ส"งเสริมให7
เยาวชน และ
ประชาชนได7ออก
กําลังกาย 
2.สนับสนุน
ส"งเสริมการเล"น
กีฬาประเภท
ต"าง ๆ
3.เยาวชนและ
ประชาชน
ห"างไกลจากยา
เสพติด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

45 โครงการแข"งขัน
เทนนิสเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

200,000        -     -      150,240.00      � วันที่ 24 - 
25 มี.ค. 61

จัดการแข"งขัน
เทนนิส 1 ครั้ง

จัดการแข"งขัน
เทนนิส 1 ครั้ง 
มีนักกีฬาเข7า
ร"วมการแข"งขัน
ประมาณ     
500 คน

เยาวชนและ
ประชาชนได7
ออกก7าลังกาย
ด7วยการเล"นกีฬา
มีส"วนร"วมในการ
จัดกิจกรรม
ร"วมกับเทศบาล 
รู7จักการมีน้ําใจ
เป;นนักกีฬารู7แพ7รู7
ชนะรู7อภัย

46 โครงการแข"งขัน
บาสเกตบอล
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

300,000        -     300,000 -                � จัดการ
แข"งขัน

บาสเกตบอล
 1 ครั้ง

ยกเลิก
โครงการ
เนื่องจากมี
การจัด
โครงการ
ซ้ําซ7อน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

47 โครงการจัดการ
แข"งขันฟุตซอล
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

150,000        -     11,000 134,593.00      � วันที่ 27 
มี.ค. - 10 
เม.ย. 61

จัดการ
แข"งขันฟุต
ซอล 1 ครั้ง

จัดการแข"งขัน 
จํานวน 2 รุ"น 
รุ"นละ 16 ทีม 
และสรุปความ
พึงพอใจของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการ    ร7อย
ละ 90

1.เด็กเยาวชน
และประชาชน
ออกกําลังกาย 
มากยิ่งขึ้น       
2.เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร"างกายที่
แข็งแรง       
3.เยาวชนและ
ประชาชน
สามารถพัฒนา
ทักษะและ
มาตรฐานการ
เล"นฟุตซอลจน
สามารถเข7าสู"
กีฬาอาชีพได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

48 โครงการแข"งขัน
ฟุตบอลงาน
ประเพณีสงกรานต'
(สํานักการศึกษา)

300,000        -     -      259,490.00      � วันที่ 29 
มี.ค. - 12 
เม.ย. 61

จัดการ
แข"งขัน

ฟุตบอล 1 ครั้ง

มีผู7เข7าร"วมการ
แข"งขันฟุตบอล
รุ"นอาวุโส 
จํานวน 24 ทีม 
และมีความพึง
พอใจร7อยละ 87

ประชาชนได7ออก
กําลังกาย รู7จัก
การมีน้ําใจ รู7แพ7รู7
ชนะรู7อภัย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

49 โครงการแข"งขัน
ว"ายน้ําเทศบาล
นครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

350,000        -     80,000 269,574.00      � วันที่ 26 - 
27 พ.ค. 61

จัดการ
แข"งขันว"ายน้ํา

 1 ครั้ง

มีนักกีฬาว"ายน้ํา
ในจังหวัดตรัง
และจังหวัด
ใกล7เคียงเข7าร"วม
การแข"งขัน
ประมาณ 500 
คน และผู7สนใน
เข7าชมการ
แข"งขัน ประมาณ
 700 คน

1.เยาวชนและ
ประชาชนได7ออก
กําลังกายด7วยการ
เล"นกีฬา 
2.เยาวชนและ
ประชาชนได7มี
ส"วนร"วมในการ
จัดกิจกรรม
ร"วมกับเทศบาล 
3.เยาวชนและ
ประชาชนรู7จัก
การมีน้ําใจเป;น
นักกีฬารู7แพ7รู7
ชนะรู7อภัย
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

50 โครงการจัดการ
แข"งขันฟุตบอล
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

500,000        -     -      453,599.00      � วันที่ 13 
ธ.ค. 60 - 
12 ม.ค. 61

จัดการ
แข"งขัน
ฟุตบอล 

จํานวน 1 ครั้ง

จัดการแข"งขัน 
จํานวน 2 รุ"น คือ
 รุ"นประชาชน 
ทั่วไป กับรุ"น
อาวุโส และสรุป
ความพึงพอใจ
ของผู7เข7าร"วม
โครงการ 
ร7อยละ 90

1.เด็กเยาวชนและ
ประชาชนออกกําลัง
กายมากยิ่งขึ้น
2.เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร"างกายที่แข็งแรง
3.เยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
พัฒนาทักษะและ
มาตรฐานการเล"น
ฟุตบอลจนสามารถ
เข7าสู"กีฬาอาชีพได7
4.มีความรักความ
สามัคคีในหมู"คณะ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

51 โครงการจัดการ
แข"งขันเรือพายงาน
ประเพณีลอยกระทง
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     100,000 -                � จัดการแข"งขัน
เรือพาย 

จํานวน 1 ครั้ง

ยกเลิก
โครงการ
เนื่องมีข7อ
ทักท7วง
จากสตง.
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

52 โครงการจัด
เทศกาลแข"งขันว"าว
ไทย 
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     -      87,125.00       � วันที่ 16 - 
18 ก.พ. 61

จัดการ
แข"งขันว"าว

ไทย จํานวน 
1 ครั้ง

มีประชาชนเข7า
ร"วมการแข"งขัน
ประมาณ     
500 คน

1.เยาวชน
ประชาชนใน
จังหวัดตรังและ
จังหวัดใกล7เคียง
ได7ช"วยกันอนุรักษ'
วัฒนธรรมอันดี
งามของท7องถิ่น
สืบไป
2.การเล"นว"าวไทย
เป;นที่รู7จักกัน
อย"างแพร"หลาย
3.เยาวชน
ประชาชนได7ใช7
เวลาว"างให7เกิด
ประโยชน'และ
ห"างไกลยาเสพติด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

53 โครงการฝPกซ7อม
และเข7าร"วมการ
แข"งขันกีฬา
นักเรียนองค'กร
ปกครองส"วน
ท7องถิ่นแห"งประเทศ
ไทยระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
(สํานักการศึกษา)

4,500,000     -     -      4,266,642.00   � ครั้งที่ 1 
10 - 20 
ต.ค.60 
ครั้งที่ 2 
1 - 10 
ธ.ค. 60 
ครั้งที่ 3 
14 - 30 
ก.ย. 61

เด็กและ 
เยาวชนสังกัด
 เทศบาลได7 
พัฒนาและมี
พื้นฐานด7าน

กีฬาได7 
ก7าวหน7ามาก

ยิ่งขึ้น มี
ผู7เข7าร"วม    
ไม"น7อยกว"า 

500 คน

นักกีฬาเข7าร"วม
การแข"งขัน    
ไม"น7อยกว"า   
500 คน และได7
เหรียญรางวัล
รวมทั้งสิ้น      
64 เหรียญ

นักกีฬาตัวแทน
เทศบาลนครตรัง
มีสมรรถภาพที่ดี
ทั้งร"างกายและ
จิตใจ ทั้งยังมี
ความพร7อมที่จะ
ทําการแข"งขัน
อย"างสมศักดิ์ศรี
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

54 โครงการส"งทีมกีฬา
และกิจกรรม
นันทนาการเข7าร"วม
แข"งขันกับ
หน"วยงานอื่น
(สํานักการศึกษา)

500,000        -     ##### 58,690.00       � วันที่ 20 
ธ.ค. 60 - 
16 ม.ค. 61

ส"งทีมกีฬา 
และกจิกรรม
 นันทนาการ 
เข7าร"วมการ 
แข"งขันกับ 

หน"วยงาน อื่น
 เช"น ส"ง ทีม
กีฬาเข7า ร"วม
การ แข"งขัน

กีฬา 
สันนิบาต 

จังหวัดตรัง ,
ส"งการ 

แข"งขันกีฬา 
ฟุตบอล 

อบจ.คัพ ฯลฯ
 อย"าง น7อย 1

 ครั้ง ต"อปA

ส"งทีมกีฬา
เทศบาลนครตรัง
 เข7าร"วมการ
แข"งขันกีฬาวัน
ครู จํานวน 188
 คน

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
ได7ออกกําลังกาย
ด7วยการเล"นกีฬา
มีน้ําใจเป;น
นักกีฬา รู7แพ7 รู7
ชนะ รู7อภัย
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

55 โครงการศิลป}สร7าง
สุข
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     28,000 71,520.00       � ครั้งที่ 1 
24 มี.ค. 

61
ครั้งที่ 2 

7 เม.ย. 61

5 ครั้ง จัดกิจกรรม    2
 ครั้ง มีเด็ก 
เยาวชน และ
ผู7ปกครอง 
ประมาณ     
300 คนต"อครั้ง

เด็กและเยาวชน
ได7แสดง 
ความสามารถ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

56 โครงการสร7าง
หลักประกันด7าน
รายได7แก"ผู7สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู7สูงอายุ)
(กองสวัสดิการ
สังคม)

57,139,200    -     2,400,000  54,693,700       � ดําเนินการ
เบิกจ"าย
เบี้ย
ผู7สูงอายุ
ต"อเนื่อง
ทั้งปA (ต.ค.
60-ก.ย.61)

 ร7อยละ 100 
ของจํานวนครั้ง
ที่เทศบาล
สามารถจ"ายเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู7สูงอายุได7
ครบถ7วนตาม
ประกาศ
เทศบาล เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู7มี
สิธิฯ ประจําปA
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
ภายในวันที่ 10
 ของทุกเดือน

 -รับลงทะเบียนผู7มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพที่ยังไม"เคย
ลงทะเบียนและผู7มี
ที่ย7ายเข7ามาอยู"ใหม"
ในเขตเทศบาล      
  -เบิกจ"ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู7สูงอายุ  
ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน

 1.ประชาชนได7รับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
2.สามารถบรรเทา
ความเดือนร7อน
เบื้องต7น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

57 โครงการสนับสนุน
การเสริมสร7าง
สวัสดิการทางสังคม
ให7แก"ผู7พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

11,520,000    -     1,400,000  10,108,800         � ดําเนินการ
เบิกจ"าย
เบี้ยความ
พิการ
ต"อเนื่อง
ทั้งปA       
(ต.ค.60-
ก.ย.61)

 ร7อยละ 100 
ของจํานวนครั้ง
ที่เทศบาล
สามารถจ"ายเงิน
เบี้ยยังชีพความ
พิการได7
ครบถ7วนตาม
ประกาศ
เทศบาล เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู7มี
สิธิฯ ประจําปA
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
ภายในวันที่ 10
 ของทุกเดือน

 -มีการขึ้นทะเบียน
คนพิการรายใหม"ที่
ยังไม"เคย
ลงทะเบียนมาก"อน
และเบิกจ"าย
สวัสดิการเบี้ย
ความพิการ ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม"มี
ลักษณะต7องห7าม
ตามข7อ 6 แห"ง
ระเบียบฯ ว"าด7วย
หลักเกณฑ'การ
จ"ายเงินเบี้ยความ
พิการฯ พ.ศ.2553  
     -เบิกจ"ายเงิน
เบี้ยความพิการ
รายละ 800 บาท
ต"อเดือน  ภายใน
วันที่ 10 ของทุก
เดือน

 1.คนพิการภายใน
เขตเทศบาลได7รับ
เบี้ยความพิการ
อย"างทั่วถึง  
2.สามารถบรรเทา
ความเดือนร7อน
เบื้องต7น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

58 โครงการสงเคราะห'
ผู7ปpวยโรคเอดส'
(กองสวัสดิการ
สังคม)

300,000        -     100,000   199,000          � ดําเนินการ
เบิกจ"าย
เบี้ยผู7ปpวย
เอดส'
ต"อเนื่อง
ทั้งปA (ต.ค.
60-ก.ย.61)

 ร7อยละ 90 
ของผู7ปpวยเอดส'
ที่มีสิธิรับเงิน
สงเคราะห'มี
ความพีงพอใจ

 -สงเคราะห'เบี้ยยัง
ชีพผู7ปpวยเอดส'  
รายละ 500 บาท
ต"อเดือน

 1.ผู7ปpวยเอดส'ที่
เป�ดเผยตนเองและ
ขอรับการสงเคราะห'
ในเขตเทศบาลได7รับ
เบี้ยยังชีพเบื้องต7น
2.ผู7ปpวยเอดส'มี
สภาพความเป;นอยู"
และกําลังใจที่ดีขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

59 โครงการสัตว'ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ7า
ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ7าลูกเธอเจ7าฟnา
จุฬาภรณ'วลัย
ลักษณ'อัครราช
กุมารี 
(กองสาธารณสุขฯ)

-              36,000  -          35,910           � มกราคม -
 กันยายน
2561

ร7อยละ 100 
ของสุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลนคร
ตรังตาม
เปnาหมาย
ได7รับการฉีด
วัคซีนปnองกัน
โรคพิษสุนัขบ7า

สุนัขได7รับการ
ฉีดวัคซีน จํานวน
 1,813 ตัว และ
แมวได7รับการฉีด
วัคซีน จํานวน 
1,150 ตัว

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังปลอดโรคพิษ
สุนัขบ7า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

60 โครงการสํารวจ
ข7อมูลจํานวนสัตว'
และขึ้นทะเบียน
สัตว'ตามโครงการ
สัตว'ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ7าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ7าลูก
เธอเจ7าฟnาจุฬาภรณ'
วลัยลักษณ'อัครราช
กุมารี
(กองสาธารณสุขฯ)

-              7,200  -          -                � มกราคม -
 กันยายน
2561

2 ครั้ง/ปA ได7สํารวจจํานวน
สุนัขและแมวใน
พื้นที่ภายในเขต
เทศบาลนครตรัง
 สุนัข จํานวน 
1,813 ตัว และ
แมว จํานวน 
1,150 ตัว

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังได7รับการขึ้น
ทะเบียน

ไม"มีการ
เบิกจ"าย

รวมยุทธศาสตร
ที่ 2 85,814,200   2,543,200  6,511,392    77,832,504.40    55 1 4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย#างมีคุณภาพ
1 โครงการก"อสร7าง

ถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนควนหาญ
หน7าบ7านเลขที่ 
85/2 ไปทางทิศ
ตะวันตก
(สํานักการช"าง)

711,000        -     279,000 -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ 

อยู"ใน
ขั้นตอน
บริหาร
สัญญา 
ผูกพัน

งบประมาณ
 432,000 

บาท

2 โครงการก"อสร7าง
ถนนแยกจากถนน
ศรีตรังถึงศาลเจ7า
กวนอิมเก็งเชื่อมต"อ
ถนนควนขนุน
(สํานักการช"าง)

3,646,000     -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน

ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

3 โครงการก"อสร7าง
ถนนและคูระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนน
คลองน้ําเจ็ด ซอย 2
(สํานักการช"าง)

2,000,000     -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน
กําหนด
รูปแบบ

4 โครงการก"อสร7าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนสังข
วิทย' ซอย 3 ข7าง
บ7านเลขที่ 31/8 
ไปทางทิศตะวันตก
และทิศตะวันออก
(สํานักการช"าง)

3,200,000     -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ 

อยู"ใน
ขั้นตอน
บริหาร
สัญญา 
ผูกพัน

งบประมาณ
 2,870,000

 บาท
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

5 โครงการก"อสร7าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ
เชื่อมต"อตรอกปลา
กับ
ถนนวิเศษกุล
(สํานักการช"าง)

2,214,000     -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน

ดําเนินการ
ทางพัสดุ

6 โครงการก"อสร7าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนหนองยวน 
ซอย 5 ซอยแยก
ข7างบ7านเลขที่ 
143/4 จดลําราง
สาธารณประโยชน'
(สํานักการช"าง)

497,000        -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน

ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

7 โครงการก"อสร7าง
รางระบายน้ํา ค.
ส.ล. ถนนห7วยยอด
 ซอย 26 
(สํานักการช"าง)

1,000,000     -     207,000 -                � 7 ก.ย.61
 ถึง 4 
ม.ค.62

1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน
บริหาร
สัญญา 
ผูกพัน

งบประมาณ
 793,000 

บาท

8 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนควน
ขนุน ตั้งแต"สะพาน
ควนขนุนถึง
สี่แยกไฟแดงควน
ขนุน 
(สํานักการช"าง)

6,360,000     -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน
กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

9 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟFลติ
กคอนกรีตและ
ก"อสร7างท"อระบาย
น้ําพร7อมทางเท7า
ถนนขนานทาง
รถไฟ 
(กันตัง-ท"ากลาง)
(สํานักการช"าง)

15,186,000    -     -      -                � 1 สาย อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ

 อยู"ใน
ขั้นตอน
กําหนด
รูปแบบ

รวมยุทธศาสตร
ที่ 3 34,814,000   -    486,000 -                0 9 0

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4 การพัฒนาด านเศรษฐกิจควบคู#การส#งเสริมการท#องเที่ยวและอนุรักษ
เชิดชูอัตลักษณ
ของท องถิ่น
1 โครงการจัดงานวัน

รัฐพิธีและวันสําคัญ
อื่น ๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

1,500,000     -     -      1,470,062.00   � วันที่ 21 
ต.ค.60 
และวันที่ 
29 ต.ค.60

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

1.จัดพิธีสักการะ
พระราชานุสาว
รีย'สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนนี
2. จัดงาน
พระราชพิธีถวาย
พระเพลิง
พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช

 - ประชาชนทุก
หมู"เหล"า
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
 - ประชาชนมี
ศูนย'รวมแห"ง
จิตใจและมีความ
รัก สามัคคี สร7ง
ความสมานฉันท'
แก"คนในชาติ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

2 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

40,000         -     33,400   6,515.00         � วันที่ 24 
เมษายน 
2561

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลมีพิธี
อ"านสารวัน
เทศบาลและพิธี
ทาง
พระพุทธศาสนา

บุคลากรของ
เทศบาลได7
ตระหนักและ
ระลึกถึงบทบาท
และหน7าที่เพื่อ
เกิดการมีส"วนร"วม
ในการพัฒนา
เทศบาลและ
พัฒนาท7องถิ่น

3 โครงการบริการฟรี
อินเตอร'เน็ตไร7สาย
เพื่อบริการข7อมูล
ส"งเสริมการศึกษา
และสนับสนุนการ
ท"องเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi)
(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000         -     20,000  -                � เนื่องจาก
อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

4 โครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได7ให7แก"
ประชาชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

150,000        -     -      71,783           �  - จัดอบรม
วันที่ 22 
มี.ค.61 
(กิจกรรม
การ
ฝPกอบรม
การทําถุง
หอมสครับ
ผิวสมุนไพร
และบํารุงผิว
ด7วยสมุนไพร
- ดําเนินการ
ฝPกอบรม
ระหว"างวันที่
 7-8 ส.ค.61 
(การ
ประดิษฐ'
ตะกร7าด7วย
ไหมยืด)

 ร7อยละ 80 
ของผู7เข7ารับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ
ในเรื่องการจัด
กิจกรรม เช"น 
วิทยากร, 
สถานที่อบรม,
ระยะเวลา,
ความรู7ความ
เข7าใจ

 -ดําเนินการจัด
ฝPกอบรมกิจกรรม
การฝPกอบรมการ
ทําถุงหอมสครับผิว
สมุนไพรและบํารุง
ผิวด7วยสมุนไพร มี
ผู7เข7าร"วมโครงการ 
60 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมระดับมาก
ขึ้นไป คิดเป;นร7อย
ละ 98     -
ดําเนินการฝPกอบรม
 การประดิษฐ'
ตะกร7าด7วยไหมยืด
 มีผู7เข7าร"วม
โครงการ 50 คน
และมีความพีง
พอใจโดยรวม 
ระดับมากขึ้นไป คิด
เป;นร7อยละ 100

 1.พัฒนาความรู7
และทักษะในอาชีพ
ต"างๆ  ให7แก"
ประชาชนและ
ผู7สนใจเพื่อให7สมา
รถนําไปเป;นอาชีพ
เสริมอให7เกิดรายได7
ต"อครอบครัว
2.ผู7เข7าอบรมใช7เวลา
ว"างให7เกิดประโยชน'
เป;นการร"วมคิด 
ร"วมกันทําและร"วม
พัฒนาก"อให7เกิด
ความรักความ
สามัคคีในชุมชน
3.ผู7เข7าอบรมมี
ความรู7ความสามารถ
เผยแพร"ให7กับ
ผู7สนใจต"อไปได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

5 โครงการส"งเสริม
พัฒนาการท"องเที่ยว
(สํานักปลัดเทศบาล)

200,000        -     40,000 135,228.46      � จัด
กิจกรรม
วันที่ 5 
ธ.ค. 61 
และ 26 
ส.ค. 61

จัดกิจกรรม
อย"างน7อย 2 
กิจกรรมและ
 1 ชิ้นงาน

จัดกิจกรรม
นิทรรศการ
ส"งเสริมการ
ท"องเที่ยวในเขต
เทศบาล ณ งาน
กาชาด และจัด
กิจกรรมปFGน
จักรยานส"งเสริม
การท"องเที่ยวใน
เขตเทศบาล "ทับ
เที่ยงห7ามพลาด"
รวมทั้งการตั้ง
ศูนย'บริการ
นักท"องเที่ยว
เทศบาลนครตรัง

 - เป;นการ
ส"งเสริมการ
ท"องเที่ยวในเขต
เทศบาลทําให7
เกิดการจ7างงาน 
กระจายรายได7ให7
ชุมชน
 - ตอบสนอง
ความต7องการ
ด7านการบริการ
แก"นักท"องเที่ยวใน
เขตเทศบาลให7
เป;นที่รู7จักอย"าง
แพร"หลาย
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

6 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา
(สํานักการศึกษา)

35,000         -     -      13,943.00       � วันที่ 1 
มี.ค. 61

เด็กเยาวชน
และ

ประชาชนเข7า
ร"วมไม"น7อย
กว"า ร7อยละ 

60 ของ
เปnาหมาย

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ
ประมาณ 3,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วมโครงมี
ความรู7ความ
เข7าใจเรื่องพุทธ
ประวัติวันมาฆบูชา

7 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบู
ชา
(สํานักการศึกษา)

35,000         -     -      9,931.41         � วันที่ 29
 พ.ค. 61

เด็กเยาวชน
และ

ประชาชนเข7า
ร"วมไม"น7อย
กว"า ร7อยละ 

60 ของ
เปnาหมาย

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ
ประมาณ 2,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วมโครงมี
ความรู7ความ
เข7าใจเรื่องพุทธ
ประวัติวันวิสาขบู
ชา
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

8 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลเข7าพรรษา
(สํานักการศึกษา)

120,000        -     -      63,440.00       � วันที่ 26 - 
27 ก.ค. 61

มีผู7เข7าร"วม
โครงการไม"
น7อยกว"าร7อย
ละ 60 ของ
เปnาหมาย

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ
ประมาณ 2,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วมโครงมี
ความรู7ความ
เข7าใจเรื่องศิลปะ
พิธีการและพุทธ
ประวัติได7ถูกต7อง
และทั้งยัง
สามารถถ"ายทอด
ให7ผู7อื่นเข7าใจ
เพิ่มขึ้น

9 โครงการจัด
กิจกรรมส"งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     -      -                � ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

ยกเลิก
โครงการ
เนื่องจาก
โครงการ
ซ้ําซ7อนกับ
สถานศึกษา
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

10 โครงการจัด
กิจกรรมส"งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ทางศาสนาอิสลาม
(สํานักการศึกษา)

100,000        -     -      84,580.00       � วันที่ 12
 - 16 

เม.ย. 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

ร7อยละ 82 ของผู7
เข7ารับการอบรม
มีความรู7

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเป;น
บุคคลที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมอยู"ร"วม
ในสังคมอย"างมี
ความสุข
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

11 โครงการจัดงาน
ประเพณีทําบุญวัน
สารทเดือนสิบ
(สํานักการศึกษา)

120,000        -     120,000 -                �  เด็กและ
เยาวชน 

ประชาชนเข7า
ร"วมไม"น7อย
กว"า ร7อยละ 

60 ของ
เปnาหมาย

เนื่องจาก
โดยปกติ
พุทธศาสนิก-
ชนมีการ
ทําบุญตาม
ประเพณีอยู"
แล7ว และ
เทศบาลก็ได7
สนับสนุนใน
การจัด
อํานวยความ
สะดวก 
ตกแต"ง ทํา
ความสะอาด
ด7านสถานที่
ที่วัดต"าง ๆ 
ร7องขออยู"
เป;นประจํา
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     -     600,000 371,563.00      � วันที่ 3 
พ.ย. 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ 
ประมาณ 3,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจเรื่อง
ประเพณีลอย
กระทง

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต'
(สํานักการศึกษา)

500,000        -     359,558 132,463.40      � 13-เม.ย.-61 ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ 
ประมาณ 5,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจเรื่อง
ประเพณีสงกรานต'

14 โครงการเชิดชู
บุคคลที่ควรบูชา
(สํานักการศึกษา)

150,000        -     80,000 68,990.00       � 10-เม.ย.-61 ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ 
ประมาณ 300 
คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจเรื่อง
ประวัติของพระ
ยารัษฎาฯ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

15 โครงการประเพณี
ชักพระวัดควนขัน
(สํานักการศึกษา

200,000        -     -      161,027.00      � 31 มี.ค. -
1 เม.ย. 61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ 
ประมาณ 5,000
 คน

ร7อยละ 80 ของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจเรื่อง
ประวัติและ
ประเพณีชักพระ
วัดควนขัน

16 โครงการอนุรักษ'
สืบสานส"งเสริม
เอกลักษณ'จารีต
ประเพณีท7องถิ่น
(สํานักการศึกษา

1,000,000     -     162,000 837,607.70      �  จัดงานส"ง
ท7ายปAเก"า

ต7อนรับปAใหม"
 วันที่ 31 

ธ.ค. 60 - 1 
ม.ค. 61      

    
จัดงาน
เทศกาล

ตรุษจีน 15 -
 17 ก.พ. 61

เด็กและ
เยาวชน

ประชาชน 
เข7าร"วมไม"
น7อยกว"า 

ร7อยละ 60 
ของเปnาหมาย

มีผู7เข7าร"วม
โครงการ
ประมาณ 8,100
 คน

ร7อยละ 85 ของ
ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจการ
อนุรักษ'ประเพณี
วัฒนธรรมท7องถิ่น

รวมยุทธศาสตร
ที่ 4 5,270,000    -     1,414,958    3,427,133.97  13 0 3
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสู#ความสมดุลอย#างยั่งยืน
1 โครงการจัด

นิทรรศการและ
ผลิตสื่อเผยแพร"
ด7านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล7อม
(กองสาธารณสุขฯ)

50,000         -     -      49,800.00       � กุมภาพันธ'
-30
กันยายน
 2561

 -จัดทําสื่อ
ความรู7/สื่อ
ประชาสัมพันธ'
ในรูปแบบต"างๆ
เช"น หนังสือ 
เอกสารแผ"นพับ
 โปสเตอร' 
เกี่ยวกับด7าน
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล7อม
 จํานวน 5 
เรื่องต"อปA

 จัดทําเอกสารแผ"น
พับ จํานวน 5 เรื่อง 
ได7แก"
1.มารู7จัก โรคขาด
สารไอโอดีนและวิธี
ปnองกัน
2.คําแนะนําการดูแล
ผู7สูงอายุด7วยหลัก 5 อ.
3.คําแนะนําการดูแล
แผลกดทับ
4.รู7จักโรคความดัน
โลหิตสูง
5.โรคหลอดเลือด
สมองSTROKE 
(อัมพฤษ' อัมพาต)
ทั้งหมดจํานวน 
4,150 ใบ

 - มีสื่อประชาสัมพันธ'
ด7านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล7อม เพื่อให7
ความรู7แก"ประชาชน
ในรูปแบบต"างๆทําให7
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู7ความ
เข7าใจที่ถูกต7อง 
ส"งเสริมให7เกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสม
เกี่ยวกับด7าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล7อม
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

2 โครงการรักษ'น้ํา
ตามแนว
พระราชดําริ
(กองสาธารณสุขฯ)

200,000        -     -      79,257.00       � 2-3 
สิงหาคม
 2561

 - ร7อยละ 80
 ของผู7เข7า
อบรมมีความรู7
 - มีการเฝnา
ระวังและ
ตรวจวัด
คุณภาพน้ํา 1
 ครั้ง/ปA

 -จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให7
ความรู7การ
บริหารจัดการ
ตามแนว
พระราชดําริ แก"
นักเรียนในเขต
เทศบาล จํานวน
 100 คน 
 - จัดกิจกรรม
การเรียนรู7และ
เฝnาระวัง
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอย"าง
น7อย 1 ครั้ง

 - ร7อยละ 98 
ของผู7เข7าอบรมมี
ความพึงพอใจต"อ
โครงการในระดับ
มาก
 - ร7อยละ 90 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมีความรู7
ความเข7าใจใน
แนวคิดหลักการ
ในการอนุรักษ'
ทรัพยากรน้ํา
 - มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ําใน
แหล"งน้ําของเขต
เทศบาลนครตรัง
จํานวน 1 ครั้ง   
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

3 โครงการสร7าง
จิตสํานึกด7าน
สิ่งแวดล7อมร"วมกัน
ลดเมืองร7อนด7วยมือ
เรา
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000        -     100,000 -                � ไม"ได7
ดําเนินการ
เนื่องจากได7
นําไปบูรณา
การกิจกรรม
ร"วมกับ
โครงการ
เสริมสร7าง
เครือข"าย
เยาวชนรักษ'
สิ่งแวดล7อม
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

4 โครงการเสริมสร7าง
การมีส"วนร"วมการ
จัดการขยะ
เทศบาลนครตรัง
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000        -     -      174,207.00      � สิงหาคม-
กันยายน
 2561

 - ร7อยละ 80
 ผู7เข7าอบรมมี
ความรู7เพิ่มขึ้น
 - ร7อยละ 90
 ของผู7เข7า
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด

 - มีการดําเนิน
กิจกรรมจํานวน 
10 ชุมชน 1 
โรงเรียน
 - ผู7เข7าร"วม
กิจกรรมจํานวน 
495 คน

 - ร7อยละ 93 
ของผู7เข7าอบรมมี
ความรู7เพิ่มขึ้น
 - ร7อยละ96 ของ
ผู7เข7าร"วมศึกษาดู
งานมีความพึง
พอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

5 โครงการเสริมสร7าง
เครือข"ายเยาวชน
รักษ'สิ่งแวดล7อม
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000        -     280,000 94,858.00       � 16-18 
สิงหาคม
 2561

 -ร7อยละ 90 
แกนนํา
นักเรียน
โรงเรียน
เครือข"ายที่
ผ"านการ
อบรมมี
ความรู7เพิ่มขึ้น
 - ร7อยละ90
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก

 - จัดกิจกรรม
เข7าค"ายอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร7าง
ความรู7แก"แกน
นํานักเรียน
โรงเรียน
เครือข"าย
สิ่งแวดล7อมใน
เขตเทศบาลนคร
ตรัง จํานวน 1 
ครั้ง

 - ร7อยละ 90 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต"อ
โครงการในระดับ
มากร7อยละ 90
 - ร7อยละ90ของผู7
เข7าอบรมมี
ความรู7ความ
เข7าใจในเรื่องการ
อนุรักษ'สิ่งแวดล7อม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 137 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

6 โครงการพัฒนาลํา
คลองและหนองน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการช"าง)

50,000         -     -      -                � ก.ค. - 
ส.ค.61

ปAละ 2 ครั้ง ลดปริมาณขยะ
วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางในลําคลอง
ลงได7ไม"น7อยกว"า
ร7อยละ 10

เป;นตัวอย"างใน
การสร7างจิตสํานึก
ในการร"วมกัน
อนุรักษ'ลําคลอง
ของประชาชน

ไม"มีการ
เบิกจ"าย 
ดําเนินการ
โดยใช7
แรงงาน
ของสํานัก
การช"าง 
และความ
ร"วมมือ
ของทุก
หน"วยงาน
ในสังกัด
เทศบาล
นครตรัง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

7 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยและฝFง
กลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล
(สํานักการช"าง)

12,000,000    -     -      -                � ปAละ 1 ครั้ง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
 อยู"ใน
ขั้นตอน
การ
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รวมยุทธศาสตร
ที่ 5 13,400,000   -     380,000 398,122.00     5 1 1
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร
ที่ 6 การสร างความเป�นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการเสริมสร7าง

พลเมืองดีวิถีไทย
(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000        100,000  -                � เนื่องจาก
ไม"ได7มีการ
เลือกตั้ง

2 โครงการให7ความรู7
ด7านงานทะเบียน
และบัตรแก"
ประชาชนทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         -     15,000  34,820.00       � จัดอบรม
วันที่ 5 
พ.ค.61

ประชาชนมี
ความรู7ความ
เข7าใจผ"าน
การทดสอบ
ร7อยละ 80

จัดกิจกรรม
อบรมให7ความรู7
ด7านงาน
ทะเบียนและ
บัตรแก"
ประชาชนทั่วไป

 - สามารถทําให7
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู7
ด7านงานทะเบียน
และบัตรมากยิ่งขึ้น
 - ผู7นําชุมชน
สามารถนําความรู7
ด7านงานทะเบียน
และบัตรไปเผยแพร"
หรือประชาสัมพันธ'
ให7ประชาชนใน
ชุมชนได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

3 โครงการให7บริการ
ประชาชน
(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000         -     19,000   10,800.00       � ม.ค. - ก.ย. ร7อยละ80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการมารับ
บริการ

จัดบริการน้ําดื่ม 
ชา กาแฟ แก"ผู7
มาใช7งานบริการ
ทะเบียนราษฎร
และบัตร ตลอด
ปAงบประมาณ

สามารถทําให7
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการมา
รับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร
และบัตรมากยิ่งขึ้น

4 โครงการอบรม
สัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
(สํานักปลัดเทศบาล)

1,000,000     -     461,000  538,560.85      � ครั้งที่ 1  -
23 ธ.ค.60
ครั้งที่ 2 - 
22-23 
ก.พ.61 
ครั้งที่ 3 -
8-9 พ.ค.61
ครั้งที่ 4 - 
11 ก.ย.61

ร7อยละ 70 
ของ
บุคคลากร
ได7รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ

จัดอบรมให7
ความรู7กับ
บุคลากร
เทศบาลนครตรัง
จํานวน 4 ครั้ง 
บุคลากรได7รับ
การพัฒนาคิด
เป;นร7อยละ 100

เจ7าหน7าที่ผู7ปกิบัติ
งานมีความรู7ความ
เข7าใจในการ
ทํางานและเกิด
การพัฒนาตนเอง
ให7เกิด
ความก7าวหน7าต"อ
องค'กรมากยิ่งขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

5 โครงการจัดการ
เลือกตั้งของ
เทศบาลและ
สนับสนุนค"าใช7จ"าย
ในการเลือกตั้งทุก
ระดับ
(สํานักปลัดเทศบาล)

2,000,000     -     1,429,120  -                � ในปA
งบประมาณ
 พ.ศ 2561 
ไม"มีการ
จัดการ
เลือกตั้ง

6 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู7ใช7บริการงาน
บริการด7านต"าง ๆ 
ของเทศบาลนครตรัง
(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000         -     -      -                � ก.ย.61 -
 ธ.ค.61

รายงาน
จํานวน 1 เล"ม

เป;นค"าจ7าง
องค'กร
ภายนอก
ประเมิน
ความพึง
พอใจ
ผู7ใช7บริการ
ของเทศบาล
ในแต"ละด7าน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

7 โครงการจัดทํา
รายงานประจําปA
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

150,000        -     10,000  140,000.00      � ต.ค. 60 -
 มี.ค.61

ร7อยละ 100 
ของกลุ"มเปnา
หมายได7รับ
เอกสาร

 - จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน
รอบระยะเวลา 1 ปA
 จํานวน 500 เล"ม 
และดําเนินการ
เผยแพร"ให7ผู7ที่
เกี่ยวข7องทราบ 
โดยกลุ"มเปnาหมาย
ได7รับเอกสาร
ครบถ7วน ร7อยละ 
100

ประชาชนได7
รับทราบ
ข7อมูลข"าวสารการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

8 โครงการจัดทํา
เอกสารเผยแพร"
ข7อมูลข"าวสารของ
เทศบาลนครตรัง
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

        700,000       -     298,000 201,000.00      � ต.ค. 60 -
 ก.ย.61

ร7อยละ 80
ของผู7ได7รับ
เอกสารมี
ความพึงพอใจ

 - จัดพิมพ'
วารสารนางฟnา
สารจํานวน 4 
ฉบับ ๆ ละ 5,000
 เล"ม
 - ผู7ได7รับเอกสาร
มีความพึงพอใจ 
คิดเป;นร7อยละ
82.80

ประชาชนได7
รับทราบข7อมูล
ข"าวสารและผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลอย"าง
ต"อเนื่อง

มีรอเบิกจ"าย
ในปA
งบประมาณ
 พ.ศ.2562 
อีก จํานวน 3
 ฉบับ เป;น
เงิน 
201,000บาท
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

9 โครงการนครตรัง
ประสานใจร"วมคิด
ร"วมคุย
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

50,000         -     50,000  � เนื่องจากมี
การบูรณา
การกับ
โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล ซึ่ง
มีการจัด
ประชุม
เพื่อให7
ประชาชน
มาร"วมแสดง
ความคิดเห็น
 จํานวน 2 
ครั้ง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

10 โครงการ
ประชาสัมพันธ'สู"ยุค
ไทยแลนด' 4.0
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

500,000        -     490,000  8,327.00         � จัด
กิจกรรม
อบรม
เมื่อวันที่
 23 มค.
61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ

 - จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสู"
การ
ประชาสัมพันธ'
ในยุคดิจิทัล
ให7กับบุคลากร
ของเทศบาล
 - ผู7เข7าร"วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ คิดเป;น
ร7อยละ 76.80

บุคลากรของ
เทศบาลมีความรู7
ความเข7าใจใน
การ
ประชาสัมพันธ'ใน
ยุคดิจิทัลและ
สามารถนําไปใช7
ในการปฏิบัติงาน
ได7
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

11 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดทําโครงการ
พัฒนา การจัดทํา
งบประมาณและ
การติดตาม
ประเมินผลโครงการ
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

250,000        -     107,000  142,099.00      � จัด
ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
เมื่อวันที่
 27-28 
ก.พ.61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าอบรม
ผ"านเกณฑ'
การประเมิน
ความรู7

 - จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทําโครงการ
พัฒนา การ
จัดทํา
งบประมาณและ
การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
 - ผู7เข7าอบรม
ผ"านเกณฑ'
ประเมินความรุ7 
ร7อยละ 100

ผู7เข7ารับการอบรม
มีความรู7ความ
เข7าใจในหลักการ
เขียนโครงการ
พัฒนาที่
ตอบสนองต"อ
วิสัยทัศน'ได7และ
สามารถเขียน
โครงการได7ถูกต7อง
ตามหลักวิชาการ
และสามารถวัดผล
สําเร็จของโครงการ
ได7อย"างเป;นรูปธรรม
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

12 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

150,000        -     -      81,505.00       �  - จัดครั้ง
ที่ 1 วันที่
 24 ม.ค.
61
 - จัดครั้ง
ที่ 2 วันที่
 21 มิ.ย. 
61

 - ร7อยละ 60
ของ
กลุ"มเปnาหมาย
ตามสัดส"วน
สําหรับการ
ประชุม
ประชาคม
ท7องถิ่นเข7าร"วม
โครงการ

 - ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวที
ประชาคมท7องถิ่น 
เพื่อแจ7งแนว
ทางการพัฒนา
ท7องถิ่น รับทราบ
ปFญหา ความ
ต7องการ ประเด็น
การพัฒนาและ
ประเด็นที่จัดทํา 
เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท7องถิ่น
 - มีกลุ"มเปnาหมาย
เข7าร"วมประชุม 
คิดเป;นร7อยละ 
54.83

 - มีแผนพัฒนา
ท7องถิ่นสี่ปAที่บูรณา
การกับแผนพัฒนา
จังหวัด ผ"าน
กระบวนการมี
ส"วนร"วมและ
ตอบสนอง
ความต7องการของ
ประชาชนได7 และ
มีแผนพัฒนา
ท7องถิ่นสี่ปAอันจะ
นําไปสู"การจัดทํา
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

13 โครงการรวมพลัง
สร7างนครตรังสีขาว 
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

100,000        -     77,000  21,644.00       � จัดอบรม
เมื่อวันที่
 25 
มิถุนายน
 2561

ร7อยละ 80
ของผู7เข7า
รับการ
อบรมผ"าน
การ
ประเมิน
ความรู7

 - อบรมให7ความรู7
แก"ผู7บริหาร
บุคลากรของ
เทศบาล และ
เครือข"ายภาค
ประชาชน ในเรื่อง
เกี่ยวกับการ
ปnองกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 - ผู7เข7าอบรมผ"าน
การประเมินความรู7
 คิดเป;นร7อยละ 
82.00

ผู7บริหารและ
บุคลากร
ของเทศบาล
ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด7าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

50,000         -     16,000  33,896.00       �  - จัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
 วันที่ 5-6
 กรกฎาคม
 2561

 - ความพึง
พอใจ ร7อยละ
 80 ของ
ผู7เข7าร"วม
อบรม

 - จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด7าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โปรแกรมจูมล"า
ให7กับบุคลากร
ของเทศบาล
 - ผู7เข7าร"วม
อบรมมีความพึง
พอใจเฉลี่ย 
ร7อยละ 82.80

1.ผู7เข7าร"วมการ
อบรมมีความรู7 
ความเข7าใจ ในการ
ใช7โปรแกรมจูมล"า
2.ผู7เข7าร"วมการ
อบรมมีการ
แลกเปลี่ยนวามรู7
และประสบการณ'
ในการพัฒนา
เว็บไซต'ของ
หน"วยงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

15 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี (กอง
คลัง)

500,000        -     85,500  414,461.00      � ดําเนินการ
วันที่ 1 
ธ.ค.60 - 2
 มิ.ย.61

 - ร7อยละ95 
ของผู7มีหน7าที่
ชําระภาษีมา
ชําระภาษี
 - เทศบาลมี
ข7อมูลผู7อยู"ใน
ข"ายที่ต7องเสีย
ภาษีไม"น7อยกว"า
ร7อยละ 95

 - ออกสํารวจ
ข7อมูลภาคสนาม
และบันทึกข7อมูล
ในระบบ 
LTAX3000 
จํานวน 20,646 
แปลง
คิดเป;นร7อยละ 
101.96 
 - ผู7มีหน7าที่ชําระ
ภาษีมาชําระภาษี
 คิดเป;นร7อยละ 
95.74
 -  เทศบาลมี
ข7อมูล
ผู7อยู"ในข"ายที่ต7อง
เสียภาษี ร7อยละ 
101.69

1.มีฐานข7อมูล
ทะเบียน
ทรัพย'สินที่ถูกต7อง
ครบถ7วนเป;น
ปFจจุบันสามารถ
จัดเก็บรายได7
เพิ่มขึ้น
2.เพื่อให7ข7อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร' 
(LTAX3000) มี
ข7อมูลพร7อม
ภาพถ"าย
ครบถ7วนเป;น
ปFจจุบัน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

16 โครงการปรับปรุง
โถงชั้นล"างอาคาร
สํานักงานเทศบาล
นครตรัง
(สํานักปลัดเทศบาล)

141,600        -     -      -                � 1 ห7อง อยู"ระหว"าง
ดําเนินการ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

17 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
ด7านการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร
และการจัดการ
สิ่งแวดล7อม
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000        -     -      439,637.00      �  - จัด
อบรม 
วันที่ 20 
สิงหาคม 
2561
 - ศึกษาดู
งานใน
พื้นที่ภาค
กลาง
ระหว"าง
วันที่ 
21-24 
สิงหาคม 
2561

 -ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าอบรม
ได7คะแนนการ
ทําแบบทดสอบ
ความรู7หลังการ
อบรมสูงกว"า
ก"อนการอบรม
-ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าอบรม
ได7มีความพึง
พอใจต"อการ
อบรมฯอยู"ใน
ระดับมาก
-ได7รูปแบบ
แนวทางในการ
จัดการขยะของ
แต"ละชุมชน

 - มีการจัดอบรม
ให7ความรู7จํานวน 
1 วัน
- มีผู7เข7าร"วมการ
อบรม จํานวน 84
 คน

 - ร7อยละ 98 
ของผู7เข7าอบรมได7
คะแนนการทํา
แบบทดสอบ
ความรู7หลังการ
อบรมสูงกว"าก"อน
การอบรม
 - ร7อยละ 93 
ของผู7เข7าอบรมได7
มีความพึงพอใจ
ต"อการอบรมฯ 
อยู"ในระดับมาก
 - ได7รูปแบบ
แนวทางในการ
จัดการขยะของ
แต"ละชุมชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

18 โครงการส"งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผู7สูงอายุเทศบาล
นครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

400,000        -     -      202,737          � ดําเนินการ
ระหว"าง
วันที่ 22-24
 พฤษภาคม
  2561

 -คะแนน
แบบสอบถาม
หลังการ
ประชุมอบรม
สูงกว"าก"อน
อบรมอย"าง
น7อยร7อยละ 
50
-ร7อยละ 90 
ผู7เข7าร"วมมี
ความพึงพอใจ

ดําเนินการจัด
ประชุมอบรม
และทัศนศึกษาดู
งาน  โดยมี
คณะกรรมการ
ชมรมผู7สูงอายุ
และสมาชิก
ชมรมผู7สูงอายุ
เข7าร"วมโครงการ
 จํานวน 90  คน
  ได7รับความพึง
พอใจโดยรวมใน
ระดับมากและ
มากที่สุด  คิด
เป;นร7อยละ  
92.22

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
ชมรมผู7สูงอายุ
เทศบาลนครตรัง 
 และได7ศึกษา
เรียนรู7ต"างพื้นที่
สามารถนํา
ประสบการณ'
ปรับใช7ในการ
ดําเนินกิจกรรม 
และการบริหาร
จัดการโรงเรียน
ผู7สูงอายุ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

19 โครงการคัดเลือก
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีในเขต
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     -      -                � ไม"ได7
ดําเนินการ
เนื่องจาก
ผู7บริหารให7
ชะลอการ
คัดเลือก
คณะกรรมก
ารพัฒนา
สตรีไว7ก"อน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 155 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

20 โครงการจัดเก็บ
ข7อมูลพื้นฐานใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

30,000         -     23,000 6,117             � ตั้งแต"
เดือน
ธันวาคม 
2560-
พฤษภาคม
 2561

สามารถ
จัดเก็บข7อมูล
เพิ่มขึ้นร7อยละ
10 ของข7อมูล
ปAที่ผ"านมา

จัดเก็บข7อมูล
พื้นฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง
 จํานวน 7,902 
เล"ม สามารถ
จัดเก็บข7อมูล
เท"าปAที่ผ"านมา

1.มีข7อมูลความ
เป;นพื้นฐานของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล           
2.ทําให7หน"วยงาน
ภาครัฐและส"วนที่
เกี่ยวข7องได7ทราบ
ปFญหาของ
ครัวเรือนใน
ภาพรวมสามารถ
แก7ไขได7ตรงความ
ต7องการของชุมชน
 3.เป;นข7อมูล
ประกอบในการ
พัฒนาท7องถิ่น  4.
เป;นการ
ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

21 โครงการจัดตั้งและ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     -      -                � ไม"ได7
ดําเนินการ
เนื่องจาก
ผู7บริหารให7
ชะลอการ
ดําเนินการ
จัดตั้งและ
เลือกตั้งฯ 
ไว7ก"อน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

22 โครงการจัดทํา
วารสารชุมชน 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        -     -      125,000          �  -จัดทํา
วารสาร
ชุมชน
ฉบับที่ 1
 แล7ว
เสร็จเมื่อ
วันที่  30
 พ.ค. 61
- จัดทํา
วารสาร
ชุมชน
ฉบับที่ 2
 แล7ว
เสร็จเมื่อ
วันที่  7 
ส.ค. 61

4 ครั้งต"อปA  - จัดทําวารสาร
ชุมชนจํานวน  2
  ฉบับ  ฉบับที่ 
1,2  รวมจํานวน
 5,000 ฉบับ 
 - ดําเนิน
แจกจ"ายเอกสาร
ตาม
กลุ"มเปnาหมาย

1.ประชาชนใน
ชุมชนได7รับข7อมูล
ข"าวสารต"างๆ
เกี่ยวกับชุมชน
2.ชุมชนมีส"วน
ร"วมมากขึ้น
3.ประชาชนแต"
ละชุมชนมี
ความสัมพันธ'ดี
มากยิ่งขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 158 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

23 โครงการจัดประชุม
เพื่อรับทราบ
นโยบายและ
กิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     37,000   12,155           �  -ครั้งที่ 1 
ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 
21 พ.ย.60 
-ครั้งที่ 2 
ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 
17 ม.ค.61
-ครั้งที่ 3 
ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 
21 ก.พ.61

มีผู7เข7าร"วม
ประชุมไม"
น7อยกว"าร7อย
ละ 80 ของ
กลุ"มเปnาหมาย
ที่ตั้งไว7

จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารชุมชน  
คณะกรรมการ
กลุ"มสตรี  และ
แกนนําองค'กร
ต"างๆ ในชุมชน
เขตเทศบาลนคร
ตรัง  โดยมี
กลุ"มเปnาหมาย
เข7าร"วมครั้งละ 
100 คนและมี
ความพึงพอใจต"อ
โครงการ  คิด
เป;นร7อยละ 88

1.ประชาชนได7
รับทราบนโยบาย
ของรัฐบาลและ
นโยบายของ
เทศบาลนครตรัง 
2.ประชาชนได7
แลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น
ปFญหา ความ
ต7องการ
3.ประชาชนได7
ส"งเสริมการ
ดําเนินงานของ
ชุมชนตาม
นโยบายของคณะ
ผู7บริหารและรัฐบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561



- 159 -

โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

24 โครงการชุมชน
อาสาพัฒนา
ระบอบ
ประชาธิปไตย
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     -      30,350           � วันที่ 30 
 สิงหาคม 
 2561

 -ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
การอบรมมี
ความเข7าใจ
ใน
รัฐธรรมนูญ
สามารถนํา
ความรู7ไป
แนะนํา
สมาชิกใน
ชุมชนได7และ
มีอาสา
ประชาธิปไตย
ในชุมชนไม"
น7อยกว"าร7อย
ละ 80 ของ
เปnาหมาย

 -จัดอบรมผู7นํา
ชุมชน  ผู7นําสตรี
  คณะกรรมการ
ชุมชน 
คณะกรรมการ
สตรี  โดยมี
ผู7เข7าร"วม
โครงการ จํานวน
 150 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมระดับ
มากขึ้นไป คิด
เป;นร7อยละ 89.3

 1ประชาชนมี
ความรู7ความ
เข7าใจใน
รัฐธรรมนูญ
สามารถนําความรู7
ไปถ"ายทอดได7    
 2.มีแกนนําอาสา
ประชาธิปไตยทุก
ชุมชน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

25 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

70,000         -     -      46,600.50       � วันที่ 25 
เมษายน 
2561

 -ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
อบรม/
ประชุม/
สัมมนามี
ความพึงพอใจ

 -จัดอบรมแก"
สตรีในเขต
เทศบาลนครตรัง
  โดยมีผู7เข7าร"วม
โครงการ จํานวน
 150 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวม ระดับ
มากขึ้นไป คิด
เป;นร7อยละ 93

 1.สตรีมีความรู7
ความเข7าใจใน
เรื่องการบริหาร
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 2.
สตรีมีแผนงาน
การขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนา
บทบาท           
3.มีสมาชิก
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เพิ่มขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

26 โครงการแผน
แม"บทชุมชน
พึ่งตนเอง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

70,000         -     -      21,216           �  - วันที่ 
21 มิ.ย.
61 จัด
ประชุม
เขต 1 
และเขต 2
 - วันที่ 
22 มิ.ย.
61 จัด
ประชุม
เขต 3 
และเขต 4

 -ร7อยละ 100
 ของจํานวน
ชุมชนทั้งหมด
เข7าร"วมจัด
แผนแม"บท
ชุมชน
พึ่งตนเอง

 -จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อ
เป;นกรอบในการ
จัดทําแผนชุมชน 
 จํานวน  2  วัน 
มีความพึงพอใจ
โดยรวม ระดับ
มากขึ้นไป คิดเป;น
ร7อยละ 100   
และได7รับ
ประโยชน'จาก
โครงการ  ระดับ
มากขึ้นไป  คิด
เป;นร7อยละ 100

 1.นําแผนแม"บท
มาบรรจุเป;น
แผนพัฒนา
เทศบาล 2.การ
พัฒนาด7านชุมชน
เป;นไปอย"างมี
ระบบมากยิ่งขึ้น  
 3.ปFญหาความ
ต7องการของ
ชุมชนปรากฎใน
แผนและ
งบประมาณ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด7วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(กองสวัสดิการ
สังคม)

80,000         -     -      67,018           �  -รุ"นที่ 1
ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 
18-19 
ธ.ค.60  
 -รุ"นที่ 2
ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 
20-21 
ธ.ค.60

 -ผู7เข7าร"วม
โครงการจาก
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
ตรังและ
ผู7เกี่ยวข7อง
จํานวน 100 
คน -ผู7เข7าร"วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจของ
ผู7เข7าร"วม
โดยรวม คิด
เป;นร7อยละ 80

 -จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ด7านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ให7แก"ผู7นําองค'กร
ชุมชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
โดยมีผู7เข7าร"วม
โครงการ จํานวน 
100  คน  และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมระดับ
มากขึ้นไป  คิด
เป;นร7อยละ 98.75

 1.ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
สามารถนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต"างๆ มา
ใช7ในการ
เสริมสร7างองค'กร
ชุมชนให7มีความ
เข7มแข็งและ
จัดการตนเองได7
อย"างสอดคล7อง
กับพัฒนาการของ
ชุมชน สังคม       
 2.ประชาชนมี
ส"วนร"วมในการ
เสริมสร7างความ
เข7มแข็งในชุมชน
ด7วยการใช7
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต"างๆ
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

28 โครงการเพื่อนช"วย
เพื่อน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000         -     -      -                � ดําเนินการ
ส"งมอบ
เครื่อง
อุปโภค-
บริโภค 
และ
ทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 
มิ.ย.61

 สามารถ
ดําเนินการได7
ครบ 100 % 
ตาม
เปnาหมายที่
กําหนดไว7

 -ดําเนินการมอบ
เครื่องอุปโภค-
บริโภคแก"นักเรียน
 จํานวน 60 คน
-ดําเนินการมอบ
ทุนการศึกษาแก"
นักเรียน จํานวน 
8 ทุน
-ดําเนินการมอบ
เครื่องอุปโภค-
บริโภคแก"
ประชาชนผู7ทุกข'
ยากในชุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง

 -สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร7อนความ
ยากลําบากของ
ประชาชนในชุมชน

โครงการนี้
ไม"มีค"าใช7จ"าย
เป;นการ
ขอรับบริจาค
เครื่อง
อุปโภค-
บริโภคและ
ทุนการศึกษา
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

29 โครงการลูกเสือ
ชาวบ7านเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ7าอยู"หัวฯ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000        -     50,000 97,868           � ดําเนินการ
ระหว"าง
วันที่ 
12-13 
พ.ค.61

 -ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
มีความพึง
พอใจต"อ
โครงการ เช"น
 สถานที่
,เวลา,วิทยากร

 -ดําเนินการ
อบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบ7าน  
โดยมีผู7เข7าร"วม
โครงการ
จํานวนอ 140  
คน  และมีความ
พีงพอใจโดยรวม
  คิดเป;นร7อยละ
 87.80

 -ผู7เข7ารับการอบรม1.มี
ความรัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย'  และ
เสื่อมใสในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย'
เป;นประมุข        
2.ผู7เข7าร"วมอบรมได7
ตระหนักถึงปFญหายา
เสพติดให7โทษ  และการ
แก7ไขปFญหายาเสพติดให7
โทษ ร"วมมือกับทาง
ราชการในการแจ7ง
เบาะแส ข"าวสารการ
แพร"ระบาดของยาเสพ
ติดและข"าวอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต"อความั่นคง
ของชาติในชุมชน  
บังเกิดผลดีต"อการ
พัฒนาประเทศชาติ  
ร"วมกันเป;นพลังแผ"นดิน
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

30 โครงการส"งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
กลุ"มสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

400,000        -     -      301,552          � ดําเนินการ
จัดอบรม
เมื่อวันที่
13 ก.พ.
61 และ
ทัศน
ศึกษาดู
งาน
ระหว"าง
วันที่ 25 
ก.พ. - 1 
มี.ค.61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7ารับ
การอบรม
สัมมนาเชิง
ปฎิบัติการให7
ความรู7และ
ทัศนศึกษาดู
งานมีความ
พึงพอใจ

 -ดําเนินการจัด
อบรมแก"ผู7นํา
สตรี  และทัศน
ศึกษาดูงาน
จํานวน 80  คน
และมีความพีง
พอใจโดยรวมใน
การเข7าร"วม
โครงการ  ระดับ
มากขึ้นไป  คิด
เป;นร7อยละ 100

 1.กลุ"มสตรีมี
ความเข7มแข็ง  
สร7างสานสายใย
รัก  ความรัก
ความสามัคคีใน
หมู"คณะ
2.สตรีมีกิจกรรม
ต"างๆที่สอดรับ
นโยบายของ
เทศบาลและของ
ภาครัฐและ
สมาชิก  มีความรู7
เกิดทักษะเพิ่มขึ้น
อย"างต"อเนื่อง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

31 โครงการส"งเสริม
พัฒนาศักยภาพ 
ผู7นําองค'กรชุมชน 
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนและ
กลุ"มต"างๆ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

400,000        -     92,000 203,565          � ดําเนินการ
จัดอบรม
เมื่อวันที่ 
15 มี.ค.61
 และทัศน
ศึกษาดู
งาน
ระหว"าง
วันที่ 
19-21 
มี.ค.61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
โครงการ
อบรมมี
ความรู7ความ
เข7าใจ
บทบาท
หน7าที่ของ
ตนเองและมี
ความพึงพอใจ
ในการเข7า
ร"วมโครงการ

 -ดําเนินการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการแก"
ผู7นําองค'กร
ชุมชน
คณะกรรมการ
บริหารชุมชน 
และกลุ"มต"างๆ  
และทัศนศึกษาดู
งาน จํานวน 97 
 คน  และมี
ความพีงพอใจ
โดยรวมในการ
เข7าร"วมโครงการ
 ระดับมากขึ้นไป
 คิดเป;นร7อยละ 
92

 1.ผู7นําองค'กร
ชุมชน 
คณะกรรมการ  
และกลุ"มต"างๆ  มี
ความรู7ความเข7าใจ
บทบาทหน7าที่มาก
ยิ่งขึ้น
2.ผู7นําองค'กร
ชุมชน 
คณะกรรมการ  
และกลุ"มต"างๆ มี
ความรู7เกิดเกิด
ทักษะ
ประสบการณ'จาก
การศึกษาดูงาน
เพื่อมาพัฒนา
ชุมชนของ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

32 โครงการสร7าง
ทักษะชีวิตในวัยรุ"น
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000         -     -      30,565           � ดําเนินการ
อบรมให7
ความรู7
เมื่อวันที่ 
29 มิ.ย.61

 -ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
การอบรมมี
ความรู7ใน
การปnองกัน
ตนเองและ
ความพึงพอใจ
ในการเข7า
ร"วมโครงการ

 -ดําเนินการ
อบรมให7ความรู7
แก"นักเรียนใน
สถานศึกษา โดย
มีผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน
 100 คน  และ
มีความพึงพอใจ
โดยรวมระดับ
มากขึ้นไป คิด
เป;นร7อยละ 100

 -นักเรียนที่เข7า
ร"วมโครงการ
ได7รับความรู7และ
มีภูมิคุ7มกันในการ
จัดการกับ
สถานการณ'ที่
เกี่ยวข7องกับเรื่อง
เพศ มีทักษะใน
การปฏิเสธ
พฤติกรรมเสี่ยง
ต"อการดําเนิน
ชีวิตและ
พฤติกรรมเสี่ยงใน
เรื่องเพศ 
ตลอดจนลด
อัตราการ
ตั้งครรภ'ก"อนวัย
อันควร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

33 โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อ
ส"งเสริมการมีส"วน
ร"วมและเพื่อความ
เข7มแข็งชุมชน 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

580,990        -     -      410,170           � เดือน
ตุลาคม 
2560-
สิงหาคม 
2561

ร7อยละ ๑๐๐
 ของจํานวน
ชุมชนที่ได7รับ
งบประมาณ
สามารถส"ง
หลักฐานการ
เบิกจ"าย
ได7ถูกต7อง
ตามระเบียบ

 -ดําเนิน
โครงการกับ
ชุมชน 16 ชุมชน
 18  โครงการ

1.สนับสนุนชุมชน
ในการจัดการ
ประชุมเพื่อ
เตรียมร"วม
กิจกรรมต"างๆของ
เทศบาล
2.สนับสนุนด7าน
ค"าใช7จ"ายให7แก"
ชุมชนเป;นค"าวัสดุ
ในการจัดการ
ประชุม
3..ชุมชนมีความ
ความเข็มแข็ง มี
ขวัญและกําลังใจ
มากยิ่งขึ้น
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

34 โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อ
ส"งเสริมการมีส"วน
ร"วมและเพื่อความ
เข7มแข็งของกลุ"มสตรี
(กองสวัสดิการ
สังคม)

662,965        -     -      613,165           � เดือน
ตุลาคม 
2560-
สิงหาคม 
2561

ร7อยละ ๑๐๐
 ของจํานวน
ชุมชนที่ได7รับ
งบประมาณ
สามารถส"ง
หลักฐานการ
เบิกจ"าย
ได7ถูกต7อง
ตามระเบียบ

 -ดําเนิน
โครงการกับกลุ"ม
สตรี 23 ชุมชน  
25  โครงการ

1.สนับสนุนกลุ"ม
สตรีในการ
จัดการประชุมใน
ชุมชนเพื่อเตรียม
ร"วมกิจกรรม
ต"างๆของเทศบาล
2.สนับสนุนด7าน
ค"าใช7จ"ายให7แก"
กลุ"มสตรีเป;นค"า
วัสดุในการ
จัดการประชุม
3.กลุ"มสตรีมีความ
เข7มแข็ง  มีขวัญ
และกําลังใจมาก
ยิ่งขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

35 โครงการเดินตาม
รอยพ"อสานต"อ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000        -     -      70,655             �  - กิจกรรม
อบรม วันที่
 26 มิ.ย.61
 - กิจกรรม
คัดเลือก
บ7าน วันที่ 6
 ก.ย.61

ร7อยละ 80 
ของผู7เข7าร"วม
อบรมมีความ
พึงพอใจ
-มีการจัดส"ง
บ7านและ
โรงเรียนเข7า
ร"วมการ
คัดเลือก คิด
เป;นร7อยละ 15
 ของจํานวน
สถานศึกษา
และชุมชน
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง

 1.กิจกรรมอบรม
ให7ความรู7และ
ชี้แจงแนวทาง
การคัดเลือกบ7าน
และโรงเรียน
ตัวอย"างพอเพียง
ผู7เข7าร"วม
โครงการจํานวน 
140 คนและมี
ความพึงพอใจ
โดยรวม คิดเป;น
ร7อยละ 91.67
2.กิจกรรม
คัดเลือกบ7านและ
โรงเรียนตัวอย"าง
วิถีพอเพียง

 1.ประชาชนได7รับ
ความรู7เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถน7อมนํา
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต'ใช7ใน
ชีวิตประจําวัน       
2.ชุมชนมีบ7าน
ตัวอย"างวิถีพอเพียง
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง  
และสามารถเป;น
สื่อกลางในการ
ถ"ายทอดให7ความรู7 
เพื่อเป;นตัวอย"าง
แนวทางการปฏิบัติ
ของคนในชุมชน
ต"อไปในอนาคตได7

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2561
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 -ชุมชนมีการ
จัดส"งบ7านเข7า
ร"วมคัดเลือก 
จํานวน 13 
ชุมชน คิดเป;น
ร7อยละ 19.69 
 จาก 66 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครตรัง
 -สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลนคร
ตรังมีการจัดส"ง
โรงเรียนเข7า
ร"วมการ
คัดเลือก 
จํานวน 3 แห"ง
 คิดเป;นร7อยละ
 37.5 จาก
จํานวน 8 แห"ง
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โอนเพิ่ม โอนลด แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 เบิกจ#าย

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป1

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

รวมยุทธศาสตร
ที่ 6 9,765,555    -      3,359,620    4,305,483.35  28 2 5

รวม 285,085,115 4,699,662  26,123,082    176,780,274.61  135  40       20       
การจัดซื้อครุภัณฑ

ประจําป1
งบประมาณ พ.ศ.
2561 (จํานวน 
139 รายการ)

19,612,900   3,369,926      81  57       1         
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ส�วนท่ี 4 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 – 
2564) ของเทศบาลนครตรัง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร5 โดยแบ6งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป7น 4 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตด)านกลุ6มเป:าหมาย ได)แก6 ประชาชนผู)รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุ6มตัวอย6าง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน6 (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย6าง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุ6มตัวอย6าง 
 ในป� พ.ศ.2560 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,894คนและต)องการใช)ระดับความ
เชื่อม่ันร)อยละ 95 จึงใช)ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ6มตัวอย6างเท6ากับ 0.05 ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุ6ม
ประชากรได)ดังนี้ 
    n     =       59,894 
              1+59,894 (0.05)2 
    n     =     397.35 
 ดังนั้น จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุ6มตัวอย6าง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม– กันยายน 2561 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผู)บริหารและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการพัฒนาโดยครอบคลุมการดําเนินการท้ัง 6 ยุทธศาสตร5 
 

 3. ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. ขอบเขตด)านระยะเวลา ได)มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะต)องนําเครื่องมือท่ีใช)ในการ
ติดตามประเมินผลไปใช) โดยเม่ือดําเนินการโครงการแล)วเสร็จให)แต6ละสํานัก/กอง สรุปผลโครงการส6งกอง
วิชาการฯ เพ่ือนํามาสรุปผลโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมิน
ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป� พ.ศ.2561 ซ่ึงจะใช)ในการติดตาม
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ประเมินผลในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป7นผู)ดําเนินการ โดยจะดําเนินการ
เก็บแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 การวิเคราะห5ใช)สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด)วย 
 

 1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป7นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช)วิธีการวิเคราะห5ข)อมูลและสถิติ
ท่ีใช) คือ หาค6าความถ่ี (Frequency) แล)วสรุปเป7นค6าร)อยละ (Percentage) 
 

 1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค6า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ5การให)คะแนน 
ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน)อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน)อยท่ีสุด 
 

 1.3 การวิเคราะห5ข)อมูลและสถิติท่ีใช) คือ ใช)วิธีการหาค6าเฉลี่ย (Mean: �̅) สําหรับการแปลค6าได)
กําหนดค6าอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบ6งช6วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
  ค6าเฉลี่ยต้ังแต6 4.01 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  ค6าเฉลี่ยต้ังแต6 3.01 – 4.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมาก 
  ค6าเฉลี่ยต้ังแต6 2.01 – 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  ค6าเฉลี่ยต้ังแต6 1.01 – 2.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจน)อย 
  ค6าเฉลี่ยต้ังแต6 0.01 – 1.00 หมายถึง ความคิดเห็นพอใจน)อยท่ีสุด 
สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป� พ.ศ.2561 
จะแบ6งออกเป7น 3 ส6วน ได)แก6 
 ส6วนท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป 
 ส6วนท่ี 2 ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
  2.1 ด)านการบริหารจัดการ 
  2.2 การบริการไปสู6ประชาชนและความพึงพอใจในการให)บริการสาธารณะของเทศบาล 
  2.3 ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานในแต6ละยุทธศาสตร5 
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ตัวอย6างแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป$ พ.ศ.2561 
 
ส�วนท่ี  1  ข*อมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ �  ชาย  �  หญิง 
 
1.2  อายุ �  ตํ่ากว6า  20  ป� �20 - 30 ป�   �31 - 40  ป� 
  �41 - 50  ป�  �51 - 60  ป�   �  มากกว6า  60  ป� 
 
1.3  การศึกษา �  ประถมศึกษา �  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท6า �  อนุปริญญาหรือเทียบเท6า 
  �  ปริญญาตรี  �  สูงกว6าปริญญาตรี  �  อ่ืนๆ 
 
1.4  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  �  ค)าขาย / ธุรกิจส6วนตัว 
  �  รับจ)าง  �  นักเรียน/นักศึกษา  �  เกษตรกร 
  �  อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 
 
1.5.  ตําแหน6งทางสังคม จากชุมชน........................................... 
  �  ผู)นําชุมชน  �  ผู)นําสตรี  �  ผู)นําผู)สูงอาย ุ
  �  ผู)นํากลุ6มเยาวชน �  กรรมการสถานศึกษา �  อสม. 
  �  อปพร.  �  อ่ืน ๆ............................. 
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ส�วนท่ี  2  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน*อยเพียงใด 
 
2.1 ด*านการบริหารจัดการ 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การเปnดโอกาสให)ประชาชนมีส6วนร6วมในโครงการ/กิจกรรม      

2. การประชาสัมพันธ5ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3. การเปnดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต6อสาธารณะ      

5. ความโปร6งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      

6. การดําเนินงานเป7นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู6การแก)ไขปoญหาของประชาชนใน
ท)องถ่ิน 

     

8. การแก)ไขปoญหาและการตอบสนองความต)องการของประชาชน      

9. ประโยชน5ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
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2.2 การบริการไปสู�ประชาชนและความพึงพอใจในการให*บริการสาธารณะของเทศบาล 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาลเช6น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเต็นท5 
การเขียนคําร)องต6าง ๆ การบริการด)านการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบเรียบร)อย ฯลฯ 

     

2 การบริการของกองคลัง เช6น  การประชาสัมพันธ5และการให)บ ริการชําระภาษี  
การจัดเก็บภาษีที่เป7นธรรม การให)บริการแจ)งรับเช็ค การให)บริการซ้ือแบบแปลนของ
เทศบาล การให)บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย5 ฯลฯ 

     

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงานเช6น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ5ข)อมูล
ข6าวสารต6าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ 

     

4 การบริการด*านโครงสร*างพ้ืนฐานเช6น การขออนุญาตก6อสร)าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนย)าย ใช)/เปลี่ยนการใช)อาคาร การก6อสร)าง ปรับปรุง ซ6อมแซมถนน ทางเท)า  
ท6อระบายน้ํา ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ:าส6องสว6าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน5 การ
ดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 

     

5 การบริการด*านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท*องถ่ินเช6น การจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ กิจกรรมส6งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให)บริการสถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ 

     

6 การบริการด*านสวัสดิการสังคมเช6น สวัสดิการแก6ผู)สูงอายุ ผู)พิการ ผู)ด)อยโอกาส 
ผู) ประสบ ภัยพิบัติ ต6 า ง  ๆ  การ รับความช6 วย เหลื อการแก) ไ ขปoญหาความยากจน  
การส6งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส6งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร)าง
ความเข)มแข็งของชุมชน 

     

7 การบริการด*านสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อมเช6น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก)ไขเหตุเดือดร)อนรําคาญ การป:องกันและควบคุม
โรคติดต6อ การจัดระเบียบการขายสินค)า ฯลฯ 

     

8 การให*บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา)      
9 ด*านการให*บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 

9.1 ด)านระบบการบริการ เช6น ความรวดเร็ว ตรงต6อเวลา เป7นธรรม ฯลฯ 
     

9.2 ด)านบุคลากร เช6น ความสุภาพ ความกระตือรือร)นในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่      
9.3 ด)านการมีส6วนร6วมของประชาชน เช6น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ6ม
เพื่อรับฟoงความคิดเห็น การเปnดช6องทางรับฟoงความคิดเห็น ฯลฯ 

     

9.4 ด)านการรับรู)ข)อมูลข6าวสาร เช6น ความสะดวกในการเข)าถึงข)อมูล ข6าวสาร การเปnดเผย
ข)อมูลข6าวสาร ฯลฯ 
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2.3 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร= 

ลําดับ ยุทธศาสตร= 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ยุทธศาสตร=การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป>นเลิศพร*อมเข*าสู�ประชาคมอาเซียน 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการห)องสมุดเพ่ือการเรียนรู) โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง 
โครงการส6งเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการส6งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และโครงการต6าง ๆ 
เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาฯลฯ 

     

2 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านสังคม คุณภาพชีวิต สู�เมืองแห�งความสุขมีโครงการสําคัญ เช6น 

โครงการส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) โครงการส6งเสริมการ
สร)างสุขภาพในชุมชน โครงการโรงเรียนส6งเสริมสุขภาพ โครงการเฝ:าระวังและควบคุมโรค โครงการ
โรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการมหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก โครงการสงเคราะห5ผู)ทุกข5ยาก ด)อย
โอกาส โครงการเก่ียวกับการแข6งขันกีฬาประเภทต6าง ๆ และโครงการด)านนันทนาการสําหรับทุกวัย 
โครงการให)ความรู)และช6วยเหลือประชาชนทางด)านกฎหมาย โครงการส6งเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว โครงการศิลปtสร)างสุข ฯลฯ 

     

3 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย�างมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก6อสร)างถนนและท6อระบายนํ้า โครงการ
ปรับปรุงอุปกรณ5 เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก6อสร)าง ปรับปรุง และบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ 

     

4 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ ควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียวและอนุรักษ= 
เชิดชูอัตลักษณ=ของท*องถ่ินมีโครงการสําคัญ เช6นโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได)ให)แก6
ประชาชน  โครงการส6งเสริมพัฒนาการท6องเท่ียว โครงการจัดงานประเพณีต6าง ๆ โครงการจัดงาน 
วันรัฐพิธีและวันสําคัญอ่ืน ๆ ฯลฯ 

     

5 ยุทธศาสตร=การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมสู�ความสมดุล 
อย�างย่ังยืนมีโครงการสําคัญ เช6นโครงการพัฒนาลําคลองภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการ
เสริมสร)างเครือข6ายเยาวชนรักษ5สิ่งแวดล)อม โครงการสร)างจิตสํานึกด)านสิ่งแวดล)อมร6วมกันลดเมือง
ร)อนด)วยมือเรา โครงการรักษ5นํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 

     

6 ยุทธศาสตร=การสร*างความเป>นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการจัดทํารายงานประจําป� 
การจัดทําเอกสารเผยแพร6ข)อมูลข6าวสารของเทศบาลนครตรัง โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี โครงการ
ให)บริการประชาชน โครงการประชาสัมพันธ5ไทยแลนด5 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด)วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการเพ่ือนช6วยเพ่ือน ฯลฯ 

     

 

ป@ญหาและข*อเสนอแนะอ่ืนๆ          
             
             



-179- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด สรุปผลการประเมินแบ6งออกเป7น 2 ส6วน รายละเอียดดังนี้ 
 ส�วนท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 

รายการ จํานวน (คน) ร*อยละ 
1.1 เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
84 
316 

 
21.00 
79.00 

รวม 400 100 
1.2 อายุ  

ตํ่ากว6า 20 ป� 
20 – 30 ป� 
31 – 40 ป� 
41 – 50 ป� 
51 – 60 ป� 
มากกว6า 60 ป� 

 
0 
12 
56 
72 
144 
116 

 
0 

3.00 
14.00 
18.00 
36.00 
29.00 

รวม 400 100 
1.3 การศึกษา  

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท6า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท6า 
ปริญญาตรี 
สูงกว6าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

 
108 
96 
32 
108 
40 
16 

 
27 
24 
8 
27 
10 
4 

รวม 400 100 
1.4 อาชีพหลัก  

รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
ค)าขาย / ธุรกิจส6วนตัว 
รับจ)าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

 
80 
4 

116 
76 
8 
8 

108 

 
20.00 
1.00 
29.00 
19.00 
2.00 
2.00 
27.00 

รวม 400 100 
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รายการ จํานวน (คน) ร*อยละ 
1.5 ตําแหน�งทางสังคม  

ผู)นําชุมชน 
ผู)นําสตรี 
ผู)นําผู)สูงอายุ 
ผู)นํากลุ6มเยาวชน 
กรรมการสถานศึกษา 
อสม. 
อปพร. 
อ่ืนๆ 

 
104 
48 
20 
0 
8 

124 
12 
84 

 
26.00 
12.00 
5.00 

0 
2.00 
31.00 
3.00 
21.00 

รวม 400 100 
 
 ส�วนท่ี 2 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 2.1 ด*านการบริหารจัดการ 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปnดโอกาสให)ประชาชนมีส6วนร6วมในโครงการ/กิจกรรม 4.13 มากท่ีสุด 

2 การประชาสัมพันธ5ให)ประชาชนรับรู)ข)อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.99 มาก 

3 การเปnดโอกาสให)ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.03 มากท่ีสุด 

4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต6อสาธารณะ 3.89 มาก 

5 ความโปร6งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.88 มาก 

6 การดําเนินงานเป7นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.86 มาก 

7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู6การแก)ไขปoญหาของ
ประชาชนในท)องถ่ิน 

3.79 มาก 

8 การแก)ไขปoญหาและการตอบสนองความต)องการของประชาชน 3.73 มาก 

9 ประโยชน5ท่ีประชาชนได)รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 มาก 

รวมค�าเฉล่ีย 3.91 มาก 
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 สรุปค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังด)านการบริหารจัดการ
รวมท้ัง 9 ประเด็น เท6ากับ 3.91 ซ่ึงอยู6ในระดับความพึงพอใจมากคิดเป7นร)อยละ78.20 
 
 2.2 การบริการไปสู�ประชาชนและความพึงพอใจในการให*บริการสาธารณะของเทศบาล 
 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาล เช6น งานทะเบียนราษฎรและ
บัตร การบริการเต็นท5 การเขียนคําร)องต6าง ๆ การบริการด)านการ
ป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร)อย 
ฯลฯ 
 

4.05 มากท่ีสุด 

2 การบริการของกองคลัง เช6น การประชาสัมพันธ5และการให)บริการ
ชําระภาษี การจัดเก็บภาษีท่ีเป7นธรรม การให)บริการแจ)งรับเช็ค การ
ให)บริการซ้ือแบบแปลนของเทศบาล การให)บริการจดทะเบียนเทศ
พาณิชย5 ฯลฯ 
 

3.99 มาก 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช6น เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธ5ข)อมูลข6าวสารต6าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

4.03 มากท่ีสุด 

4 การบริการด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน เช6น การขออนุญาตก6อสร)าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย)าย ใช)/เปลี่ยนการใช)อาคาร การก6อสร)าง 
ปรับปรุง ซ6อมแซมถนน ทางเท)า ท6อระบายน้ํา ฯลฯ การดูแลระบบ
ไฟฟ:าส6องสว6าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน5 การดูแล
สวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 
 

3.81 มาก 

5 การบริการด*านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท*องถ่ิน เช6น การ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส6งเสริมการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การให)บริการสถานท่ีออกกําลังกาย ฯลฯ 
 

3.96 มาก 
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ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6 การบริการด*านสวัสดิการสังคม เช6น สวัสดิการแก6ผู)สูงอายุ ผู)พิการ 
ผู)ด)อยโอกาส ผู)ประสบภัยพิบัติต6าง ๆ การรับความช6วยเหลือการแก)ไข
ปoญหาความยากจน การส6งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส6งเสริม
กิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร)างความเข)มแข็งของชุมชน 
 

4.07 มากท่ีสุด 

7 การบริการด*านสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อม เช6น การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี การแก)ไขเหตุ
เดือดร)อนรําคาญ การป:องกันและควบคุมโรคติดต6อ การจัดระเบียบ
การขายสินค)า ฯลฯ 
 

3.86 มาก 

8 การให*บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจํานํา) 

 

3.91 มาก 

9 ด*านการให*บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ด)านระบบการบริการ เช6น ความรวดเร็ว ตรงต6อเวลา เป7นธรรม 
ฯลฯ 

 
3.91 

 
มาก 

9.2 ด)านบุคลากร เช6น ความสุภาพ ความกระตือรือร)นในการ
ปฏิบัติงานของเจ)าหน)าท่ี 

3.94 มาก 

9.3 ด)านการมีส6วนร6วมของประชาชน เช6น การจัดประชุมเวที
ประชาคม การจัดประชุมกลุ6มเพ่ือรับฟoงความคิดเห็น การเปnด
ช6องทางรับฟoงความคิดเห็น ฯลฯ 

3.83 มาก 

9.4 ด)านการรับรู)ข)อมูลข6าวสาร เช6น ความสะดวกในการเข)าถึงข)อมูล 
ข6าวสาร การเปnดเผยข)อมูลข6าวสาร ฯลฯ 

3.87 มาก 

รวมค�าเฉล่ีย 3.94 มาก 

 
 สรุปความพึงพอใจในการให)บริการสาธารณะของเทศบาลในภาพรวมมีค6าเท6ากับ 3.94 ซ่ึงอยู6ในระดับ
ความพึงพอใจมากคิดเป7นร)อยละ 78.80 
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 2.3 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร= 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร= 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตร=การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป>นเลิศพร*อมเข*าสู�
ประชาคมอาเซียน 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการห)องสมุดเพ่ือการเรียนรู) โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครตรัง โครงการส6งเสริมทักษะทางวิชาการฯ โครงการ
ส6งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และโครงการต6าง ๆ เก่ียวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาฯลฯ 
 

3.91 มาก 

2 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านสังคม คุณภาพชีวิต สู�เมืองแห�งความสุข
มีโครงการสําคัญ เช6น 
โครงการส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) 
โครงการส6งเสริมการสร)างสุขภาพในชุมชน โครงการโรงเรียนส6งเสริมสุขภาพ 
โครงการเฝ:าระวังและควบคุมโรค โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการ
มหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก โครงการสงเคราะห5ผู)ทุกข5ยาก ด)อยโอกาส 
โครงการเก่ียวกับการแข6งขันกีฬาประเภทต6าง ๆ และโครงการด)านนันทนาการ
สําหรับทุกวัย โครงการให)ความรู)และช6วยเหลือประชาชนทางด)านกฎหมาย 
โครงการส6งเสริมการดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรงในครอบครัว โครงการศิลปt
สร)างสุข ฯลฯ 
 

3.98 มาก 

3 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อย�างมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก6อสร)างถนนและท6อ
ระบายนํ้า โครงการปรับปรุงอุปกรณ5 เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟ
จราจร ก6อสร)าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ 
 

3.78 มาก 

4 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ ควบคู�การส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวและอนุรักษ= 
เชิดชูอัตลักษณ=ของท*องถ่ินมีโครงการสําคัญ เช6นโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได)ให)แก6ประชาชน  โครงการส6งเสริมพัฒนาการท6องเท่ียว โครงการจัด
งานประเพณีต6าง ๆ โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 

3.86 มาก 
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ลําดับ ยุทธศาสตร= 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

5 ยุทธศาสตร=การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมสู�
ความสมดุลอย�างย่ังยืนมีโครงการสําคัญ เช6นโครงการพัฒนาลําคลอง

ภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร)างเครือข6ายเยาวชนรักษ5
สิ่งแวดล)อม โครงการสร)างจิตสํานึกด)านสิ่งแวดล)อมร6วมกันลดเมืองร)อนด)วยมือ
เรา โครงการรักษ5นํ้าตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ 
 

3.86 มาก 

6 ยุทธศาสตร=การสร*างความเป>นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการ
จัดทํารายงานประจําป� การจัดทําเอกสารเผยแพร6ข)อมูลข6าวสารของเทศบาล
นครตรัง โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี โครงการให)บริการประชาชน โครงการ
ประชาสัมพันธ5ไทยแลนด5 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด)วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โครงการเพ่ือนช6วยเพ่ือน ฯลฯ 

3.80 มาก 

รวมค�าเฉล่ีย 3.87 มาก 

 
 สรุปค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานในแต6ละยุทธศาสตร5 รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร5 
เท6ากับ 3.87 ซ่ึงอยู6ในระดับความพึงพอใจมากคิดเป7นร)อยละ77.40 
 
 สรุปความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
 

ลําดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค�าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: ��) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ด)านการบริหารจัดการ 3.91 มาก 

2 การบริการไปสู6ประชาชนและความพึงพอใจในการให)บริการ
สาธารณะของเทศบาล 

3.94 มาก 

3 ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานในแต6ละยุทธศาสตร5 3.87 มาก 

รวมค�าเฉล่ีย 3.90 มาก 
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 ท้ังนี้ สรุปความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังท้ัง 3 ด)าน ได)แก6 ด)านการบริหาร
จัดการ การบริการไปสู6ประชาชนและความพึงพอใจในการให)บริการสาธารณะของเทศบาลและความพึงพอใจ
ต6อผลการดําเนินงานในแต6ละยุทธศาสตร5เท6ากับ 3.90 ซ่ึงอยู6ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป7นร)อยละ 78.00 
 
ป@ญหาและข*อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. แก)ไขปoญหาจราจรซ่ึงมีรถติดในถนนบางสายท่ีมีรถวิ่งจํานวนมาก 
2. อยากให)แก)ไขปoญหาเกาะกลางถนนห)วยยอด มีช6องกลับรถมากเกินไป ทําให)มีปoญหากับรถท่ีวิ่งมา

ทางตรง ควรจะมีช6องเลี้ยวกลับรถในช6วงท่ีสําคัญเท6านั้น 
3. คนพิการไม6ค6อยได)มีส6วนร6วมกับเทศบาลหรือชุมชน 
4. ถนนวิเศษกุลจากหอนาฬิกาไปแยกต)นสมอ จะเอาเสาไฟฟ:าออกเม่ือไหร6 เพราะเป7นถนนท่ีสวยงาม 

ติดไฟสวยแต6เสาไฟฟ:ายังอยู6 
5. อยากให)ช6วยกําจัดสุนัขจรจัดท้ังท่ีสวนสาธารณะและสถานท่ีต6าง ๆ ในเขตเทศบาล 

 
สรุปความคิดเห็นและข*อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได)ประชุมเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม  
2561 ณ ห)องประชุมเมขลา สํานักงานเทศบาลนครตรัง โดยได)พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล
นครตรังประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ท้ังนี้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีข)อเสนอแนะต6อผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง ดังนี้ 

1. ในการสรุปรายละเอียดของแต6ละโครงการควรสรุปให)มีความชัดเจน เช6น ตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไว) ต)องมีการสรุปผลผลิตและผลลัพธ5ท่ีสอดคล)องกับตัวชี้วัดของโครงการ และแต6ละโครงการควรมีการ
ประเมินผลโครงการด)วยเพ่ือสะท)อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดโครงการ 

2. ในการให)บริการสาธารณะของเทศบาล เช6น การให)บริการเต็นท5 ไฟฟ:า เก)าอ้ี การตัด
ต)นไม) ฯลฯ ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ5หรือระเบียบการใช)บริการท่ีชัดเจนเพ่ือให)ประชาชนเข)าใจและสามารถ
เข)าถึงการขอใช)บริการสาธารณะต6าง ๆ จากทางเทศบาลได)อย6างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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