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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. 2562รอบ 6 เดือน (ผลการดําเนินงานต้ังแต�วันท่ี 
1 ตุลาคม 2561–31มีนาคม 2562) ซ่ึงประกอบด�วยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร� โดยใช�การบันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(e-Plan) และแผนการดําเนินงานประจําป?งบประมาณ 2562 เปHนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
พร�อมท้ังสรุปความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
นครตรังเพ่ือใช�เปHนข�อมูลในการปรับปรุงแก�ไขปIญหาเพ่ือให�สอดคล�องกับปIญหาความต�องการและแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ�ภายนอก เปHนข�อมูลย�อนกลับจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลแสดงให�เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการเพ่ือให�เกิดการปรับปรุง 
และพัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนในท�องถ่ินต�อไป 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป'นข้ันตอนสําคัญในการวางแผน การกําหนดงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากน2อยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค6หรือไม8นั้น ข้ึนอยู8กับการติดตามประเมินผล
อย8างมีประสิทธิภาพ  หากไม8มีระบบการติดตามโครงการแล2ว อาจส8งผลให2เกิดความล8าช2าในการดําเนินงาน 
ค8าใช2จ8ายโครงการสูงเกินกว8าท่ีกําหนดไว2 กลุ8มเป>าหมายหลักของโครงการไม8ได2รับประโยชน6หรือได2รับประโยชน6
น2อยกว8าท่ีควรจะเป'น เกิดป?ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแย2งในการปฏิบัติงานภายในหน8วยงานหรือระหว8างหน8วยงานกับกลุ8มเป>าหมายท่ีได2รับประโยชน6 อีกท้ัง 
การติดตามและประเมินผลยังเป'นการตรวจสอบดูว8ามีความสอดคล2องกับการใช2งบประมาณเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได2
จากการติดตามและประเมินผลถือเป'นข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใช2ในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจต8อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป'นกระบวนการตัดสินคุณค8าและการตัดสินใจอย8างมี
หลักเกณฑ6โดยใช2ข2อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย8างเป'นระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือได2เพ่ือติดตามความคืบหน2าในการ
ดําเนินโครงการเพ่ือให2สามารถปรับตัวและแก2ไขป?ญหาได2ทันต8อเหตุการณ6 
 ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงได2ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562(รอบ 6 เดือน) เพ่ือใช2เป'นข2อมูลในการปรับปรุงแก2ไขป?ญหาเพ่ือให2สอดคล2องกับ
ป?ญหาความต2องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณ6ภายนอกและเพ่ือเป'นข2อมูล
ย2อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือแสดงให2เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การดําเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได2จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเผยแพร8ประชาสัมพันธ6ให2ทราบ 
โดยท่ัวกัน 
 
วัตถุประสงค! 
 1. เพ่ือทําให2ทราบผลการดําเนินงานตามโครงการและการใช2จ8ายงบประมาณ 
 2. เพ่ือวัดการมีส8วนร8วมของประชาชนในด2านการบริหารจัดการ โดยการใช2แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
 3. เพ่ือวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต8อการดําเนินงานของโครงการท่ีพัฒนาตามยุทธศาสตร6
เทศบาลนครตรัง 
 
ประโยชน!ท่ีคาดว�าจะได'รับ 
 ผลการดําเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเป'นข2อมูลย2อนกลับเพ่ือนํา 
เสนอหน8วยงานต8าง ๆ และผู2บริหารเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือเป'นข2อมูลในการตัดสินใจในการดําเนินการโครงการ
ต8าง ๆ ให2มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

นิยามศัพท!เฉพาะ 
 1. องค6กรปกครองส8วนท2องถ่ิน หมายถึง องค6การบริหารส8วนจังหวัด องค6การบริหารส8วนตําบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง เทศบาลนครตรัง 
 

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

 3. แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2562 ท่ีแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง 
 

 4. การมีส8วนร8วม หมายถึง การมีส8วนร8วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาล
นครตรัง 
 

 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต8อผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครตรัง 
 

 6. ข2อคิดเห็นและข2อเสนอแนะอ่ืน ๆ หมายถึง ข2อเสนอแนะท่ีได2จากการรวบรวมแบบสอบถาม 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 7. การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําเพ่ือแสดงให2เห็นว8าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติด2วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย8างต8อเนื่อง เพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงค6ตามนโยบายและเป>าหมาย 
ซ่ึงกําหนดไว2ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน2มท่ีไม8ต2องการได2ล8วงหน2า ซ่ึงทําให2เห็นความ
จําเป'นในการดําเนินการแก2ไข 
 

 8. การประเมินผล (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห6ผลท่ีได2จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว8าความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเป'นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึนเป'นไปตามวัตถุประสงค6และเป>าหมาย
ของแผนหรือไม8 ผลการประเมินอาจยืนยันว8า การเปลี่ยนแปลงเป'นไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไว2ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล8าช2าหรือผลกระทบข2างเคียง ซ่ึงควรแก8การทบทวน 
 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป'นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู2บริหารท่ีจะได2ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช8วงเวลาท่ีผ8านมา  ซ่ึงผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข2อเสนอแนะท่ีได2จะเป'น
แนวทางท่ีผู2บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได2เป'นอย8างดีและมีการจัดทํารายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต8อผู2บริหารท2องถ่ิน เพ่ือผู2บริหารท2องถ่ินเสนอ
ต8อสภาท2องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท2องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให2
ประชาชนในท2องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

วิสัยทัศน!พันธกิจและค�านิยม 
วิสัยทัศน! 

“การศึกษาก2าวหน2า  พัฒนาต8อเนื่อง  สู8นครตรังเมืองแห8งความสุข” 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู8ความเป'นเลิศและก2าวไกลสู8ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการสาธารณะให2ได2มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส8งเสริมและสนับสนุนการมีส8วนร8วมของประชาชน ภายใต2หลักการเสริมสร2างความเข2มแข็งของชุมชน

สู8เมืองแห8งความสุข 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2เกิดความสมดุลอย8างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชน6สุขของประชาชน 

 

เป-าประสงค! 
1. นครตรังเป'นเลิศด2านการศึกษาและมีศักยภาพมากข้ึน พร2อมเข2าสู8ประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนได2รับการบริการสาธารณะท่ีได2มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
3. นครตรังเป'นเมืองแห8งความสุขอย8างยั่งยืน ประชาชนให2การมีส8วนร8วมอย8างเข2มแข็ง โดยน2อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
4. นครตรังเป'นเมืองน8าอยู8 สภาพแวดล2อมดี ไม8มีมลภาวะ 

5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ2านเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร!การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร6การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป'นเลิศพร2อมเข2าสู8ประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร6การพัฒนาด2านสังคม คุณภาพชีวิต สู8เมืองแห8งความสุข 
3. ยุทธศาสตร6การพัฒนาด2านโครงสร2างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย8างมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร6การพัฒนาด2านเศรษฐกิจ ควบคู8การส8งเสริมการท8องเท่ียว และอนุรักษ6เชิดชูอัตลักษณ6ของ

ท2องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมสู8ความสมดุลอย8างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร6การสร2างความเป'นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สําหรับพันธกิจการพัฒนาระดับส8วนการงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด2วย 
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สํานักการศึกษา 
-  จัดการศึกษาปฐมวัยให2สอดคล2องกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ. 2546 
-  ส8งเสริมสนับสนุนการมีส8วนร8วมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุ8งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผู2เรียนโดยมุ8งเน2นความเป'นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด2านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล2อมและอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส8งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในท2องถ่ิน 
-  ส8งเสริมการเรียนรู2ให2แก8เด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 
-  ส8งเสริมด2านสุขภาพ พลานามัยให2แก8เด็ก เยาวชน และประชาชนในท2องถ่ิน 
-  ส8งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก8เด็ก เยาวชน และประชาชนในท2องถ่ิน 
-  พัฒนาส8งเสริมสนับสนุน ฟabนฟูและอนุรักษ6ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป?ญญาท2องถ่ิน 
-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 สํานักการช�าง 
 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช2ประโยชน6จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
 -  การจัดให2มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ8อนหย8อนใจ 
 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 -  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 -  ส8งเสริมการมีส8วนร8วมของราษฎรในการพัฒนาท2องถ่ิน 
 -  การจัดให2มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 -  การสาธารณูปโภค และการก8อสร2าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 กองคลัง 
 -  การบริหารงานคลังด2วยระบบคอมพิวเตอร6 โดยใช2โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร6ขององค6กร
ปกครองส8วนท2องถ่ิน (e-laas) 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได2โดยจัดทําแผนเพ่ือให2การจัดเก็บรายได2เพ่ิมข้ึน ถูกต2อง 
ครบถ2วนและเป'นธรรม โดยใช2ระบบสารสนเทศ 
 -  บริการประทับใจด2วยรอยยิ้มและบริการท่ีมีคุณภาพของเจ2าหน2าท่ีในหน8วยงาน 
 -  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซ้ือจัดจ2างเป'นหลัก ให2เป'นไปตามระเบียบ ข2อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ นโยบายของผู2บริหาร เพ่ือเกิดความโปร8งใส ตรวจสอบได2ทันเวลา 
 -  การเบิกจ8ายเงินเป'นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ8ายเงิน
อย8างรวดเร็วมีผลให2การเบิกจ8ายเงินทันภายในป�งบประมาณ และรายงานการเงินเป'นป?จจุบัน ถูกต2อง และ
เชื่อถือได2 
 -  ใช2ระบบGIS ในการปฏิบัติงานการปรับข2อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย6สินให2ถูกต2องและเป'น
ป?จจุบัน 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 สํานักปลัดเทศบาล 

-  การป>องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
-  การอํานวยความสะดวก   สร2างความพึงพอใจในการให2บริการ 
-  การส8งเสริม สนับสนุนการท8องเท่ียวเชิงอนุรักษ6อย8างยั่งยืน 
-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร2างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 
-  การเสริมสร2างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส8วนร8วม 
-  อนุรักษ6 ส8งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิป?ญญาท2องถ่ินและงานรัฐพิธีต8างๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนย6ข2อมูลข8าวสาร การรับเรื่องราวร2องทุกข6 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนท่ีของอาคารสํานักงาน 
-  การให2บริการด2านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต8อ

ความต2องการและแก2ไขป?ญหาความเดือดร2อนของประชาชน 
-  การจัดทํางบประมาณ  เป'นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 
-  การจัดการด2านกฎหมายเพ่ือดําเนินการต8างๆ ของเทศบาลเป'นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให2ทันสมัยสามารถตอบสนองต8อความต2องการขององค6กรได2 
-  การเผยแพร8ข2อมูลข8าวสารของเทศบาลให2ประชาชนรับทราบอย8างท่ัวถึง 
-  การสร2างเครือข8ายงานประชาสัมพันธ6เพ่ือให2มีข2อมูลท่ีครบถ2วนในการประชาสัมพันธ6 
-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกส8วนราชการเพ่ือให2การบริหารงานมุ8งสู8ผลสัมฤทธิ์ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให2การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล'อม 
-  จัดระบบบริการด2านสุขภาพอันนําไปสู8สุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีให2ครอบคลุมทุกกลุ8มอายุ

กลุ8มเสี่ยงตามช8วงอายุ และผู2ด2อยโอกาสให2มีสุขภาพดีอย8างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
(1)  บริการด2านการสร2างเสริมสุขภาพ 
(2)  บริการด2านการป>องกันโรค 
(3)  บริการด2านการรักษาพยาบาลท่ัวไป 
(4)  บริการฟabนฟูสภาพ 
(5)  บริการด2านทันตกรรมพ้ืนฐาน 
(6)  บริการระบบปรึกษาและส8งต8อ 

 -  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให2เป'นผู2นําทางการเปลี่ยนแปลง และมีส8วนร8วม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด2านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล2อม 
 -  สนับสนุนการสร2างภาคีเครือข8ายทางด2านสุขภาพ ด2านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม 
 -  สนับสนุนให2ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทย6ทางเลือก 
(Alternative Medicine) หรือภูมิป?ญญาท2องถ่ิน 
 -  รักษา ส8งเสริม  ติดต8อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล2อม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือต8อการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนให2เป'นไปตามกฎหมาย 
 -  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย8างยั่งยืนภายใต2แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท2องถ่ิน (เทศบาลนครตรัง)  
(Local Agenda 21) 
 -  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานท่ี ซ่ึงเป'นป?จจัยเสี่ยงต8อสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ
พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข8าย 
 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 
 กองสวัสดิการสังคม 

1. ส8งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส8วนร8วมในการพัฒนา 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และให2การสังคมสงเคราะห6กลุ8มผู2ด2อยโอกาสในสังคม 
3. อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให2เข2มแข็งอย8างยั่งยืน 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5. การดําเนินงานเก่ียวกับการรับการถ8ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห6 

สําหรับค8านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเป'นทีม” 
 
นโยบายการพัฒนาของผู'บริหารเทศบาลนครตรัง 
 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชิต  วิโนทัย) แถลงต8อสภาเทศบาลนครตรัง 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555แบ8งออกเป'น 6 ด2าน ดังนี้ 
 
 ด'านท่ี 1.ด'านเศรษฐกิจ สังคม และการท�องเท่ียว 
  สร2างงาน สร2างเงิน สร2างอาชีพ เพ่ิมสวัสดิการ ภายใต2แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป'นศูนย6กลางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง” 
  �ส8งเสริมการท8องเท่ียว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห2องรับแขกของจังหวัดตรัง” 
  �สร2างแหล8งท8องเท่ียว พิพิธภัณฑ6หุ8นข้ีผึ้ง คนดีศรีตรัง พิพิธภัณฑ6สัตว6น้ํา สวนสัตว6 
  �“อาหารตรัง ดังท่ัวโลก” ส8งเสริมให2อาหารตรังและผู2ประกอบการอาหารตรัง เข2าสู8ตลาด 
ท่ัวประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก 
  � รถรางลากจูงเพ่ือการท8องเท่ียว นั่งรถชมเมือง แลตรัง เล8าเรื่องเมืองตรัง 
  � ส8งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย8างเท8าเทียมเสมอภาค ภายใต2แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให2เป'น
คนดี” 
  �จัดกิจกรรมประเพณีอย8างเข2าใจ เข2าถึง และรู2จริง โดยเน2นการมีส8วนร8วมของประชาชน 
  � ป>ายบอกเส2นทางและแผนท่ี สถานท่ีสําคัญ รวมถึงแหล8งท8องเท่ียวท่ีชัดเจนในจังหวัดตรัง 
  � หนังสือแนะนําสถานท่ีท8องเท่ียว ร2านอาหาร ผู2ประกอบการพร2อมแผนท่ีท8องเท่ียว 
  � ขยายถนนหลังอนุสาวรีย6เป'น 2 ช8องทางจากถนนพัทลุงเลี้ยวขวาได2 เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการลงจากรถของนักท8องเท่ียวซ่ึงมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ6 
  �“นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปlามรดกโลก” สร2างจังหวัดตรัง ให2เป'นเมืองหลวงของ
ยางพาราด2วยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนปlามรดกโลก” 
  �ปรับปรุงสนามชนโคให2มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท8องเท่ียวท้ังชาวไทยและ 
ชาวต8างประเทศ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

  � พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร6 ตามบริบทของชุมชน เพ่ือให2ฟabนกลับมา เป'นสัญลักษณ6ของ
จังหวัดตรัง เป'นสถานท่ีสร2างอาชีพสร2างรายได2ให2กับชุมชนดังในอดีต รวมท้ังการจัดสร2างสวนสัตว6 และ
พิพิธภัณฑ6สัตว6น้ําเพ่ือเป'นแหล8งท8องเท่ียว เป'นแหล8งศึกษาค2นคว2า 
  � จัดทําบันทึกความเข2าใจ MOU เป'นบันทึกข2อตกลงระหว8างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงิน
ของรัฐ เช8น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพ่ือเป'นแหล8งเงินทุน ให2ผู2มีรายได2น2อยกู2ลงทุนไปประกอบอาชีพ 
ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือหารายได2 จัดเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให2กับสถานธนานุบาล 
  � ส8งเสริมธุรกิจการค2าส8ง การค2าย8อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม8อนุญาตให2คาราวานสินค2ามาจัด
งานตลอดเวลาเหมือนท่ีผ8านมา 
  � จัดต้ังชุมชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม จัดให2มีบัณฑิตชุมชนเป'นท่ีปรึกษา เป'นพ่ีเลี้ยงให2กับ
ชุมชน เพ่ือเป'นการสร2างงานให2กับผู2จบการศึกษาได2มีงานทําในเขตเทศบาล และเป'นการช8วยเหลือชุมชนในด2าน
ธุรการ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได2ค8าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 
  � จัดให2มีศูนย6เยาวชนข้ึนมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร2างสรรค6
และทันสมัยเข2าใจสังคมก2าวไปเป'นผู2ใหญ8ท่ีมีความรู2 มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
  � ส8งเสริมอาชีพกลุ8มสตรี โดยสร2างเครือข8ายองค6กรสตรี เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สู8วิสาหกิจชุมชน 
  � จัดหาท่ีดินสร2างบ2านเอ้ืออาทร สําหรับผู2มีรายได2น2อยได2มีโอกาสมีบ2านเป'นของตนเองในการเช8า
ซ้ือ ผ8อนส8งตามเกณฑ6รายได2 ตลอดจนจัดให2มีการกู2เงินเพ่ือพัฒนาท่ีอยู8อาศัยสําหรับผู2 ท่ีมีบ2านอยู8แล2ว 
ตามหลักเกณฑ6ท่ีกําหนด 
 
 ด'านท่ี 2 ด'านการเมืองการบริหาร 
  บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน6สุขของ
ประชาชนอย8างยั่งยืน ด2วยความซ่ือสัตย6 มีวิสัยทัศน6 เป'นธรรม 
  � ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย6ทรงเป'นองค6พระประมุข 
  � ยึดม่ันในความซ่ือสัตย6 สุจริต มีความโปร8งใสในการบริหาร พร2อมให2มีการตรวจสอบทุกข้ันตอน
ทุกรูปแบบ จัดให2ประชาชนเข2าถึงข2อมูลข8าวสารได2สะดวก เปpดแถลงข8าวทุกเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือเปpดโอกาสให2สื่อมวลชนทุกแขนงและพ่ีน2องประชาชนได2ตรวจสอบ 
  �ยึดม่ันในหลักการกระจายอํานาจ โดยประชาชนมีส8วนร8วม ยึดประชาชนเป'นจุดศูนย6กลาง สร2าง
เสริมความเข2มแข็งของชุมชน รับฟ?งความคิดเห็น ข2อเสนอแนะ และแผนความต2องการของชุมชน นํามาเป'น
แกนในการดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให2การพัฒนาไม8กระจุกในบาง
พ้ืนท่ี โดยทําให2การพัฒนากระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีนครตรัง ในตรอกซอกซอย 
  � ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป'นธรรม ในการบริหาร
งบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม8เบียดเบียน สนับสนุน ส8งเสริม และให2ความเป'น
ธรรม 
  � สนับสนุนส8งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร2าง รูปแบบนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรง มิให2เป'นสภาตรายาง เพ่ือเป'นเครื่องมือของฝlายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม8ว8าเรื่อง
นั้นจะผิดหรือถูก โดยให2สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป'นอิสระอย8างแท2จริง ภายใต2จิตสํานึก มีความรับผิดชอบ
ต8อการทําหน2าท่ีในฐานะตัวแทนของพ่ีน2องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝlายบริหารเพ่ือรักษา
ผลประโยชน6ของนครตรังและพ่ีน2องประชาชน 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

  � ประสานหน8วยงานระดับส8วนกลาง ส8วนภูมิภาค ส8วนท2องถ่ินอ่ืน รัฐวิสาหกิจ องค6การเอกชน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร8วมมือในทุก ๆ ด2าน เพ่ือประโยชน6ของนครตรัง 
อาทิ การขยายทางข้ึนลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพ่ือรองรับเครื่องบินขนาดใหญ8 และการ
ขอให2การรถไฟแห8งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให2มีความสะอาด รวดเร็ว 
ปลอดภัยและตู2โดยสานท่ีทันสมัย ถนนทางเข2าออกเมืองให2มีป>ายบอกทางท่ีชัดเจน สะดวก สว8าง สะอาดและ
ปลอดภัย เป'นต2น 
  � เน2นการส8งเสริมและพัฒนาระบบป>องกันและบรรเทาสาธารณภัยให2ได2มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ จัดให2มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือท่ีทันสมัย ตลอดจนด2านความรู2 ความสามารถ 
เก่ียวกับการป>องกันและระงับอัคคีภัย 
  � จัดให2มีศูนย6รับเรื่องราวร2องทุกข6 และสายด8วนนครตรังอย8างเป'นระบบเพ่ือแจ2งเหตุท่ีประชาชน
สามารถเข2าถึงได2โดยสะดวก 
  � ส8งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานและลูกจ2าง รักษาวัฒนธรรมท่ีดีขององค6กร สร2างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ด'านท่ี 3 ด'านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป>ญญาท'องถ่ิน 
  ให2ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 โดยให2ผู2เรียนเป'นศูนย6กลาง สร2างความเป'นเลิศทาง
การศึกษา 
  � สร2างความเป'นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต8ละโรงเรียนต2องให2เป'น
เลิศทางด2านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 ภาษาศาสตร6 ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป'นต2น 
  � ให2โรงเรียนเป'นศูนย6กลางการเรียนรู2ร8วมกับชุมชน ทางด2านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 
  � จัดสรรงบประมาณ ให2อย8างเพียงพอต8อความต2องการของแต8ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพ่ือ
การพัฒนาผู2เรียนในทุก ๆ ด2าน 
  � ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ึนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อย8างมีคุณภาพ 
  � จัดให2มีทุนการศึกษา สําหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ท่ีมีรายได2น2อย แต8เรียนดี ได2มีโอกาสเรียน
ต8อจนจบปริญญาตรี ป�ละ 20 ทุน 
  � ส8งเสริมการเรียนรู2 ผ8านกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตให2กับผู2เรียน ต8อยอดสู8การเรียนรู2และ 
การประกอบอาชีพ 
  � ส8งเสริมให2มีห2องเรียนอัจฉริยภาพในแต8ละโรงเรียน เพ่ือให2ผู2เรียนได2มีโอกาสแข8งขันอย8างเต็ม
ศักยภาพ 
  � จัดให2มีการติวฟรี โดยติวเตอร6ดัง เพ่ือเตรียมความพร2อมให2กับนักเรียนในนครตรัง ภายใต2
แนวคิด “เตรียมความพร2อมสู8มหาวิทยาลัย” 
  �บริการ WI-FI ท่ัวเขตเทศบาลนครตรัง 
  � จัดให2มีคอมพิวเตอร6แบบพกพา Notebook ให2กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือให2นักเรียน
ยืมใช2  เ พ่ือค2นคว2าข2อมูล จัดทํารายงาน ตามโครงการห2องสมุดประจําบ2าน ตามความจําเป'น และ 
ตามหลักเกณฑ6ท่ีโรงเรียนกําหนด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

  � ส8งเสริมให2ครูและบุคลากรทางการศึกษาได2มีโอกาสในการพัฒนาอย8างต8อเนื่อง เปpดการฝ{กอบรม 
ฝ{กทักษะ ศึกษาต8อ จัดทําผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยะฐานะ เพ่ือมีความก2าวหน2าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในด2าน
ขวัญและกําลังใจ อย8างเป'นธรรมและเหมาะสม 
  � จัดให2มีการเรียนการสอนภาษาต8างประเทศเพ่ือการสื่อสารไว2รองรับการเปpดประตูสู8ประชาคม
อาเซียนในป� 2558 เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู2 การศึกษาต8อ การประกอบอาชีพและการท8องเท่ียว 
  � พัฒนาศูนย6เด็กเล็กในชุมชน ให2ได2มาตรฐานเพ่ือเตรียมความพร2อมให2เด็กในทุก ๆ ด2าน ในการ
เข2าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ8งเบาภาระผู2ปกครองในการเลี้ยงดู จะได2มีเวลาในการประกอบอาชีพ ต8อยอด
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กสู8อนุบาลในฝ?น Mini English และ Mini Program 
  �ส8งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด2วยความเสมอภาค เท8าเทียม เป'นธรรม ภายใต2แนวคิด 
ทุกศาสนาสอนให2คนเป'นคนดี และจัดให2มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก8เด็กและประชาชน 
 
 ด'านท่ี 4 ด'านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล'อม 
  พัฒนาท2องถ่ินให2เป'นเมืองน8าอยู8 สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการ
บริการด2านสาธารณสุขอย8างบูรณาการครบวงจร เน2นกระบวนการมีส8วนร8วมของประชาชน 
  � นําถังขยะท่ีสวยงามกลับมาให2ชุมชน เพ่ือความสะอาด น8าอยู8 และส8งเสริมการท8องเท่ียว จัดการ
ป?ญหาขยะอย8างเป'นระบบ สอดคล2องกับความเป'นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบท่ีเหมาะสม ไม8ทําลาย
ทัศนียภาพ ท้ังนี้โดยมุ8งลดจํานวนขยะ เพ่ือให2เกิดความสมดุลกับจํานวนถังขยะไม8ให2มีมากจนเกินความจําเป'น 
  �สร2างปอดให2คนนครตรัง โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให2มากข้ึน 
  �“นครหลวงแห8งการท8องเท่ียว” พัฒนาสิ่งแวดล2อมมุ8งสู8นครตรัง ให2เป'นนครหลวงแห8งการ
ท8องเท่ียวในเชิงอนุรักษ6ธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม เมืองแห8งคลองสวยน้ําใส เช8น คลองน้ําเจ็ด คลองห2วยยาง 
เป'นต2น 
  � รณรงค6ปลูกต2นศรีตรัง สร2างเมืองตรังให2ดังไปท่ัวไทย ดังไปไกลท่ัวโลก ด2วยงาน “เทศกาลศรีตรัง
บานสืบสานวัฒนธรรม” 
  �ศูนย6ความปลอดภัยมีกล2อง CCTV ท่ัวทุกจุดเพ่ือความปลอดภัยของชุมชน 
  � ผู2ช8วยเจ2าพนักงานตํารวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง 
  � รถกู2ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนท่ีเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง 
  � สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร2อมอุปกรณ6ท่ีทันสมัย พร2อมใช2และมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ชั่วโมง 
  � ฝ{กซ2อมป>องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพ่ือให2กําลังพลพร2อมปฏิบัติงานได2ตลอดเวลา 
  � ดําเนินการโครงการบ2านสุขภาพ “โรงพยาบาลหม่ืนเตียง” ใช2บ2านผู2ปlวยเป'นสถานพยาบาลใน
การบําบัด พักฟabน จัดเตียงผู2ปlวย วีลแชร6 และอุปกรณ6ทางการแพทย6 ให2ผู2มีรายได2น2อยยืมใช2 จัดหมอ พยาบาล 
อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจําเป'น แบ8งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย6ตรัง อํานวยความสะดวกแก8ผู2ปlวย 
ผู2ดูแลไม8ต2องเสียเวลาเสียโอกาสในการทํางาน สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร2าง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว จัดให2มีแพทย6ประจําในศูนย6บริการสาธารณสุข เพ่ือบริการด2านการตรวจ
รักษาพยาบาล เน2นด2านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ6 อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว แก8พ่ีน2องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย6บริการสาธารณสุขเป'นโรงพยาบาล 
หรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต 
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  � จัดให2มีครุภัณฑ6วิทยาศาสตร6หรือการแพทย6 ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ6ท่ีจําเป'นต8อการตรวจ
รักษาพยาบาล 
  � จัดให2มีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพ่ือบริการรับ – ส8งผู2ปlวย กรณีรับตัวจากท่ีอยู8อาศัย
มายังสถานพยาบาล และส8งกลับบ2าน ตลอดจนการส8งต8อกรณีต2องเข2ารับการรักษาต8อท่ีโรงพยาบาลศูนย6ตรัง 
และสถานพยาบาลใกล2เคียงอ่ืน ๆ 
  � จัดให2มีโครงการเฝ>าระวังสุขภาพ ภายใต2แนวคิด “คนนครตรัง สุขภาพดีถ2วนหน2า” โดยตรวจ
สุขภาพฟรีทุกป� สําหรับผู2มีอายุ 40 ป�ข้ึนไป อย8างน2อยป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือเป'นการแก2ป?ญหาสุขภาพท่ีต2นเหตุ ลด
งบประมาณท่ีสูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลท่ีปลายเหตุ 
  � ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย8างสมํ่าเสมอ ถูกหลักอนามัยเพ่ือ
ไม8ให2เกิดกลิ่นเหม็น และกําจัดสัตว6ท่ีเป'นพาหนะนําโรคทุกชนิด รวมท้ังให2มีการระบายถ8ายเทอากาศท่ีดี มีแสง
สว8างท่ีเพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให2มีความคล8องตัวมากยิ่งข้ึน 
  � เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพคนชรา คนพิการ จ8ายตรงเวลา รวมท้ังจัดสรรเงินสํารองจ8าย เป'นเงินยืม
ทดลองจ8ายกรณีเงินอุดหนุนไม8ได2รับตามกําหนดหรือล8าช2า 
  �ให2การสงเคราะห6ผู2ทุกข6ยาก คนชรา คนพิการ คนเร8ร8อนในเขตเทศบาล เก่ียวกับสิ่งของอุปโภค 
บริโภค และนําส8งตัวไปยังสถานสงเคราะห6ของรัฐ 
 
 ด'านท่ี 5 ด'านกีฬาและนันทนาการ 
  ส8งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด2านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให2บริการแก8
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป อย8างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต2แนวคิด “นครตรัง
เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี” 
  �สนับสนุนเยาวชนในนครตรัง ให2สนใจกีฬา จัดให2มีการฝ{กอบรมและแข8งขันอย8างต8อเนื่อง เพ่ือให2
นักกีฬานครตรังสู8ทีมชาติและอาชีพ เพ่ือยกระดับนักกีฬาจังหวัดตรังให2มีชื่อเสียง 
  �ปรับปรุงและจัดสร2างสนามฟุตบอลท่ีทันสมัยและมาตรฐานเพ่ิมข้ึนอีก 2 สนาม เพ่ือบริการท่ีเท8า
เทียม 
  � สนับสนุนให2มีการจัดการประกวดและแข8งขันกีฬาในทัวร6นาเมนต6ใหญ8 ๆ ระดับชาติและระดับ
โลกในเทศบาลนครตรัง 
  � จัดให2มีศูนย6กีฬาในร8มท่ีใหญ8ท่ีสุดในภาคใต2 สนามกีฬาอย8างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและ
สถานท่ีออกกําลังกายอย8างเพียงพอ 
  �บริการด2านวิทยาศาสตร6การกีฬา เพ่ือดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา 
  � บริการศูนย6ฟpตเนสกลางแจ2ง Fitness ศูนย6เสริมสร2างสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเป'นท่ีรวม 
ของอุปกรณ6สําหรับการออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตอง 
ตามความต2องการของชุมชน 
  � จัดให2มีศูนย6ฝ{กกีฬา ท่ีมีการบริหารจัดการอย8างมืออาชีพ โดยใช2ผู2ฝ{กสอน นักกีฬาระดับชาติ 
อาทิ นครตรังฟุตบอล อเคเดมี นครตรังบาสเก็ตบอลคลับ เป'นต2น 
  � จัดให2มีลานภูมิป?ญญาท2องถ่ิน ลานวัฒนธรรม ลานศิลป�  ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะ 
และบนถนนคนเดิน พร2อมท้ังขยายพ้ืนท่ีถนนคนเดินเพ่ือรองรับกิจกรรมสันทนาการ โดยมิให2มีผลกระทบกับ
การจราจร 
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 ด'านท่ี 6 ด'านโครงสร'างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง 
  พัฒนาเมืองนครตรังอย8างมีอัตลักษณ6 ให2มีความน8าอยู8อย8างยั่งยืน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการกระจายท่ัวถึง ครอบคลุม ประชาชนได2รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
  � ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท2า คูระบายน้ํา ท้ังระบบให2ครอบคลุมพ้ืนท่ีนครตรัง ให2ท่ัวถึงได2
มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 
  � ปรับปรุงระบบจราจรให2มีความคล8องตัว กําหนดเครื่องหมายจราจร มีป>ายแนะนําการเดินทาง 
ป>ายสถานท่ี อํานวยความสะดวกแก8นักท8องเท่ียวและผู2มาเยือน 
  � ขยายพ้ืนท่ีผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพ่ือความปลอดภัย อํานวยความสะดวก สําหรับ
นักท8องเท่ียวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานท่ีสําคัญและแหล8งท8องเท่ียวในนครตรัง 
  � ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ>า แสงสว8าง และขยายเขตระบบประปา อย8างท่ัวถึง 
  � ดําเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร2อมท้ังลอกคูระบายน้ําทุกสาย เพ่ือให2การระบายน้ําเต็ม
ประสิทธิภาพ เป'นการป>องกันน้ําท8วม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมต8อกับระบบน้ําเสียอย8างครอบคลุม 
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ส�วนท่ี 2 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินเป+นการติดตามและประเมินผลความสอดคล(องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท่ีองค1กรปกครองส2วนท(องถ่ินได(ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานว2าเป+นไปตามเป5าหมายการพัฒนาท่ี
สอดคล(องกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนําไปสู2การบรรลุวิสัยทัศน1ท่ีองค1กรปกครองส2วนท(องถ่ินกําหนดหรือไม2 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินร2วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ินและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� ดังนี้ 
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน ดังนี้ 
 (1) ความสอดคล(อง (Relevance) ของยุทธศาสตร1 แผน และกลยุทธ1ท่ีกําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน2วยงาน 
 (3) ความก(าวหน(า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว(ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป+นการศึกษาความสัมพันธ1ระหว2างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช(โดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป+นการศึกษาถึงผลท่ีได(รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ1และผลผลิต (Outcome and Output) เป+นการประเมินผลประโยชน1ท่ีเกิดจากการ
ทํากิจกรรมท่ีมีต2อกลุ2มเป5าหมายท่ีได(รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป+นการศึกษาผลท่ีได(รับรวมยอด (Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช(หรือ
อาจเลือกใช(ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน
ก็ได( โดยอย2างน(อยต(องสามารถประเมินความสอดคล(องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก(าวหน(าของ
แผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน ท้ังนี้ข้ึนอยู2กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
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 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) 
 ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได(ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได(ตั้งแต2ก2อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 

 ข้ันตอนท่ี 4รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได(จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต2อผู(บริหาร
ท(องถ่ินเพ่ือให(ผู(บริหารท(องถ่ินเสนอต2อสภาท(องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ิน พร(อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให(ประชาชนในท(องถ่ินทราบในท่ีเป_ดเผยภายในสิบห(าวัน นับแต2วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นและต(องป_ดประกาศไว(เป+นระยะเวลาไม2น(อยกว2าสามสิบวัน โดยอย2างน(อยป�ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 
 

การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป%ไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 แผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครตรังเป+นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคล(องกับกรอบยุทธศาสตร1การพัฒนาขององค1กรปกครอง 
ส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพ่ือให(เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสู2การแปลงแผนไปสู2การปฏิบัติ
ได(อย2างแท(จริงเทศบาลนครตรังได(กําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําไปสู2การปฏิบัติให(บรรลุตามเป5าหมายท่ี
กําหนดไว( ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
  1.1 ให(สํานัก/กองนําแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�เป+นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ2าย
ประจําป�และงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติมรวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือให(มีการปฏิบัติให(บรรลุวัตถุประสงค1 
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว(ในแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� 
  1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป�เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงาน
และโครงการในระดับท(องถ่ินตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� 
  1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� เพ่ือให(สอดคล(องกับสภาพการณ1ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังตอบสนองต2อปdญหาและความต(องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได(อย2างแท(จริง 
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 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
  2.1 สร�างระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป%ให�เป/นระบบและ
ต�อเนื่องเพ่ือติดตามความก(าวหน(าปdญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสู2การปฏิบัติและนําผลท่ี
ได(มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการให(บรรลุเป5าหมายรวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการใน
อนาคต 
  2.2 สร�างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป% การติดตามและ
ประเมินผลเป+นกระบวนการทําให(ทราบถึงผลการดําเนินงานขององค1กรว2าสามารถบรรลุจุดมุ2งหมายและ
เป5าหมายท่ีได(กําหนดไว(หรือไม2ซ่ึงผลท่ีได(จากการติดตามและประเมินผลถือเป+นข(อมูลย(อนกลับ (Feedback) ท่ี
จะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด(านต2างๆขององค1กรในอนาคตโดยกําหนดการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
  การติดตามผลเป+นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงานว2าเป+นไปตาม
เป5าหมายท่ีกําหนดไว(หรือไม2ท้ังในเชิงปริมาณคุณภาพเวลาและต(นทุนโดยมีกระบวนการติดตามผลอย2างเป+น
ระบบและมีความต2อเนื่องเพ่ือนําข(อมูลมาใช(ในการปรับแผนพัฒนาให(มีประสิทธิภาพและนําไปสู2การปฏิบัติให(
บรรลุตามเป5าหมายท่ีกําหนดไว( 
  การประเมินผลเป+นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนท่ีกําหนดไว(
รวมถึงการศึกษาปdญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติเพ่ือนําผลท่ีได(จากการประเมินมาใช(ในการแก(ไขปรับปรุงหรือการ
ขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินงานการประเมินผลจึงเป+นสิ่งท่ีจะบ2งชี้ว2าแผนท่ีกําหนดไว(ได(มีการปฏิบัติ
หรือไม2อย2างไรรวมท้ังยังเป+นตัวชี้วัดว2าแผนท่ีได(ดําเนินการไปแล(วนั้นได(ผลอย2างไรบรรลุผลลัพธ1ตามท่ีกําหนดไว(
หรือไม2 
 
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 ระยะเวลาท่ีจะใช(ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 – 
2564) เทศบาลนครตรังกําหนดเป+น 2 ระยะคือ 
  (1) การติดตามและประเมินผลในระหว�างดําเนินงานตามแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�กําหนดให(
รายงานผลการดําเนินการเป+นประจําทุกเดือน เพ่ือให(ทราบถึงความก(าวหน(าในการดําเนินงานว2ามีผลสําเร็จ
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป5าหมายและปdญหาอุปสรรคท่ีทําให(การดําเนินงานล2าช(าและนําผลท่ีได(มาปรับ 
กลยุทธ1 การดําเนินงานเพ่ือให(โครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค1และเป5าหมายท่ีกําหนดไว( 
ในแผนพัฒนาและจะดําเนินการรวบรวมข(อมูลผลการดําเนินการรอบไตรมาสท่ี 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562) นําเสนอต2อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาฯเป+นการติดตามและประเมินผลเม่ือ
เสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯในแต2ละป�งบประมาณ(รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพ่ือให(ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปdญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ี
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ได(รับจากผลของการพัฒนาเพ่ือนําผลท่ีได(จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให(
สามารถนําไปสู2การปฏิบัติได(อย2างมีประสิทธิผลและตอบสนองต2อปdญหาความต(องการของประชาชนในระดับ
พ้ืนท่ีได(อย2างแท(จริง 
 

การประชาสัมพันธ7เผยแพร�ผลการดําเนินงานให�ประชาชนรับทราบ 
กําหนดให(มีการเผยแพร2ประชาสัมพันธ1แผนงาน/โครงการรวมท้ังผลการปฏิบัติงานของหน2วยงานใน

สังกัดให(สาธารณชนได(รับทราบอย2างท่ัวถึงและต2อเนื่องในรูปแบบต2างๆท้ังการประชาสัมพันธ1โดยผ2านสื่อต2างๆ
อาทิสื่อเอกสารสิ่งพิมพ1และสื่ออิเล็กทรอนิกส1โดยผ2านเว็บไซต1ของหน2วยงาน www.trangcity.go.th เพ่ือให(
ประชาชนสามารถเข(าถึงข(อมูลและนําไปใช(ประโยชน1รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป�ท่ีประกาศใช(ได(อย2างกว(างขวางและเกิดประโยชน1สูงสุด 
 

องค7กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองส2วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2548 
กําหนดให(มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงเทศบาลนครตรังมีคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการ 
ตามคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  1126 / 2561ลงวันท่ี  31  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแต2งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี  1180 / 2561 ลงวันท่ี 13
กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่องแต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (เฉพาะ
ราย) และคําสั่งเทศบาลนครตรังท่ี 1183/2561ลงวันท่ี  13  กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต2งต้ังประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซ่ึงคณะกรรมการฯประกอบด(วย 
 1. นายเสรี  สุขเกษม   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
 2.ผู(อํานวยการกองแผนและงบประมาณองค1การบริหารส2วนจังหวัดตรัง  กรรมการ 
      ผู(แทนหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
 3. นายแพทย1สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู(แทนหน2วยงานท่ีเก่ียวข(อง  กรรมการ 
 4. นายเทิดศักด์ิ  ตรีรัตนพันธ1  ผู(ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 5. นายวินัย  ทองรัตน1   ผู(ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 6. นายสมเกียรติ  บุญขัน   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
 7. นางพิมพ1นิภา  ถาวร   ผู(แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 8. นางสุพัตราแนมน(อย   ผู(แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
 9. ผู(อํานวยการสํานักการช2าง       กรรมการ 
 10. ผู(อํานวยการกองคลัง        กรรมการ 
 11. นายกนกศักด์ิ บุญเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอํานาจหน(าท่ี ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได(จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต2อผู(บริหารท(องถ่ิน
เพ่ือให(ผู(บริหารท(องถ่ินเสนอต2อสภาท(องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ิน พร(อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให(ประชาชนในท(องถ่ินทราบในท่ีเป_ดเผยภายในสิบห(าวัน นับแต2วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล2าวและต(องป_ดประกาศไว(เป+นระยะเวลาไม2น(อยกว2าสามสิบวัน โดยอย2างน(อยป�ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป� 
 4. แต2งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช2วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
แนวทางในการติดตามและประเมินผลประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได(กําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1. กําหนดแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามตารางท่ี  1ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามฯ มีข(อเสนอแนะให(แต2ละ
หน2วยงาน สรุปรายละเอียดของแต2ละโครงการให(มีความชัดเจน เช2น ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว( ต(องมีการสรุปผลผลิต
และผลลัพธ1ท่ีสอดคล(องกับตัวชี้วัดของโครงการ และแต2ละโครงการควรมีการประเมินผลโครงการด(วยเพ่ือ
สะท(อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการโครงการ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

ตารางที่ 1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ลําดับ 
โครงการ/
หน�วยงาน 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

เบิกจ�าย คงเหลือ 

ผลการดําเนินการ 

ห�วงเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(KPI) ตาม
แผนพัฒนา 

สี่ป% 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได�รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ7/ 
ผลที่ได�รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล�ว

เสร็จ 

อยู�
ระหว�าง

ดําเนินการ 

ไม�ได�
ดําเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป/นเลิศพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน               
1 โครงการ

................. 

............................... 

............................... 
(หน2วยงาน) 
 

                    *กรอก
เหตุผลกรณี
ยกเลิกหรือ
ไม2ได(
ดําเนินการ 
**กรอก
งบประมาณ
กรณีมีการ
โอนเพิ่ม / 
โอนลด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

2. กําหนดห(วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยกําหนดประชุมติดตามและประเมินผล จํานวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

3. คณะกรรมการติดตามฯ จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ ร(อยละ 10  
ของโครงการท้ังหมดของเทศบาลนครตรัง โดยจะลงติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร1 ท้ัง 6 ยุทธศาสตร1 
ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได(คัดเลือกโครงการจํานวน 19 โครงการ ดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดโครงการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกเพ่ือลงพ้ืนท่ีในการ
ติดตาม 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร7 / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วยงาน 

ยุทธศาสตร7ท่ี 1 ยุทธศาสตร7การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป/นเลิศพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

1 โครงการเข(าค2ายเยาวชนสัมพันธ1 100,000 สํานักการศึกษา 

ยุทธศาสตร7ท่ี 2 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสังคมคุณภาพชีวิตสู�เมืองแห�งความสุข 

2 โครงการฝuกซ(อมแผนป5องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000 สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการช2วยเหลือประชาชนทางด(านกฎหมาย 60,000 กองวิชาการและแผนงาน 

4 โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผู(ดูแล
คนพิการ 

200,000 กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการเดินตามรอยพ2อสานต2อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการส2งเสริมการแพทย1แผนไทยและแพทย1
ทางเลือก 

200,000 กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย 50,000 กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการฝuกอบรมเยาวชนภาคฤดูร(อน 350,000 สํานักการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร7 / โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วยงาน 

ยุทธศาสตร7ท่ี 3 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย�างมีคุณภาพ 

9 โครงการก2อสร(างถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย
แยกถนนควนหาญ ซอย 2 หน(าบ(านเลขท่ี 106/22 ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

2,639,700 สํานักการช2าง 

10 โครงการก2อสร(างถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย
แยกถนนเพลินพิทักษ1 ข(างบ(านเลขท่ี 18/3 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,092,000 สํานักการช2าง 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟdลติก คอนกรีต
ถนนท2ากลาง 

5,342,000 สํานักการช2าง 

ยุทธศาสตร7ท่ี 4 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียวและอนุรักษ7เชิดชูอัต
ลักษณ7ของท�องถ่ิน 

12 โครงการส2งเสริมพัฒนาการท2องเท่ียว 100,000 สํานักปลัดเทศบาล 

13 โครงการเชิดชูบุคคลท่ีควรบูชา 100,000 สํานักปลัดเทศบาล 

14 โครงการจัดกิจกรรมส2งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนาอิสลาม 

100,000 สํานักการศึกษา 

ยุทธศาสตร7ท่ี 5 ยุทธศาสตร7การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมสู�ความสมดุลอย�างย่ังยืน 

15 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝdงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

12,000,000 สํานักการช2าง 

16 โครงการรักษ1น้ําตามแนวพระราชดําริ 200,000 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร7ท่ี 6 การสร�างความเป/นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

17 โครงการประชุมเชิ งปฏิ บั ติการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

150,000 กองวิชาการและแผนงาน 

18 โครงการรวมพลังสร(างนครตรังสีขาว 60,000 กองวิชาการและแผนงาน 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง 

50,000 กองสวัสดิการสังคม 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

4. คณะกรรมการติดตามฯ กําหนดให(มีการแต2งต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช2วย
ปฏิบัติงานซ่ึงเป+นไปตามอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการฯ โดยกําหนดให(มีคณะอนุกรรมการซ่ึงเป+นบุคลากรท่ี
มีหน(าท่ีในการรวบรวม จัดทํารายละเอียดโครงการในการติดตามและประเมินผลของแต2ละสํานัก/กอง 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได(มีการประชุมเม่ือวันท่ี 25 
ตุลาคม 2561 ณ ห(องประชุมเมขลา สํานักงานเทศบาลนครตรัง เพ่ือกําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมดังกล2าว 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีมติท่ีประชุมกําหนดให(มีการแต2งต้ังคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพ่ือช2วยปฏิบัติงานซ่ึงเป+นไปตามอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯซ่ึงเป+นไป
ตามอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครตรังได(ลงนามคําสั่งท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
เรื่อง แต2งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช2วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง โดยให(มีหน(าท่ีเพ่ือช2วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง ดังนี้ 

1. นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน รองปลัดเทศบาล   ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
2. นายขันติ  ตันติบรรพกุล  เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน  อนุกรรมการ 
3. ว2าท่ี ร.ท.หัสพงศ1  เตละกุล นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  อนุกรรมการ 
4. นางสาวธีรารัตน1  ถัทธะพร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
5. นางศิริพันธ1 ลิลาพันธิสิทธิ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
6. นางสาวพรรณทิพา  แก(วพ2วง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุปราณี  แดงประดา เจ(าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  อนุกรรมการ 
8. นางภัทรธิดา  ผกาวรรณ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  อนุกรรมการ 
9. นางสาวปริตา  เพ็งสง  เจ(าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  อนุกรรมการ 
10. นางสาวณิชารีย1  วีระพรชัยกุล ผู(ช2วยเจ(าพนักงานธุรการ   อนุกรรมการ 
11. นางสุมาลี  ตาแหลม  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน      เลขาคณะอนุกรรมการฯ 
12. นางสาววนิดา  รัตนพันธุ1  นักวิเคราะห1นโยบายและแผนฯ  ผู(ช2วยเลขาคณะอนุกรรมการฯ 

 
เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 เครื่องมือท่ีใช(ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้ 

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต2อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป�  

พ.ศ.2562 
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ตัวอย�างแบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป%  
พ.ศ.2562 
ส�วนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ �  ชาย  �  หญิง 
1.2  อายุ �  ตํ่ากว2า  20  ป� �  20 - 30 ป�   �  31 - 40  ป� 
  �  41 - 50  ป�  �  51 - 60  ป�   �  มากกว2า  60  ป� 
1.3  การศึกษา �  ประถมศึกษา �  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท2า �  อนุปริญญาหรือเทียบเท2า 
  �  ปริญญาตรี  �  สูงกว2าปริญญาตรี  �  อ่ืนๆ 
1.4  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  �  ค(าขาย / ธุรกิจส2วนตัว 
  �  รับจ(าง  �  นักเรียน/นักศึกษา  �  เกษตรกร 
  �  อ่ืนๆ  (ระบุ)....................................................... 
1.5.  ตําแหน2งทางสังคม จากชุมชน........................................... 
  �  ผู(นําชุมชน  �  ผู(นําสตรี  �  ผู(นําผู(สูงอาย ุ
  �  ผู(นํากลุ2มเยาวชน �  กรรมการสถานศึกษา �อสม. 
  �  อปพร.  �  อ่ืน ๆ............................. 

 
ส�วนท่ี  2  ท�านมีความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน�อยเพียงใด 
2.1 ด�านการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. การเป_ดโอกาสให(ประชาชนมีส2วนร2วมในโครงการ/กิจกรรม      

2. การประชาสัมพันธ1ให(ประชาชนรับรู(ข(อมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3. การเป_ดโอกาสให(ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต2อสาธารณะ      

5. ความโปร2งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      

6. การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู2การแก(ไขปdญหาของประชาชนใน
ท(องถ่ิน 

     

8. การแก(ไขปdญหาและการตอบสนองความต(องการของประชาชน      

9. ประโยชน1ท่ีประชาชนได(รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
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2.2 การบริการไปสู�ประชาชนและความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะของเทศบาล 

ลําดับ การบริการสาธารณะ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การบริการของสํานักปลัดเทศบาลเช2น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเต็นท1 
การเขียนคําร(องต2าง ๆ การบริการด(านการป5องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบเรียบร(อย ฯลฯ 

     

2 การบริการของกองคลัง เช2น  การประชาสัมพันธ1และการให(บ ริการชําระภาษี  
การจัดเก็บภาษีที่เป+นธรรม การให(บริการแจ(งรับเช็ค การให(บริการซ้ือแบบแปลนของ
เทศบาล การให(บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย1 ฯลฯ 

     

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงานเช2น เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ1ข(อมูล
ข2าวสารต2าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ 

     

4 การบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเช2น การขออนุญาตก2อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนย(าย ใช(/เปลี่ยนการใช(อาคาร การก2อสร(าง ปรับปรุง ซ2อมแซมถนน ทางเท(า  
ท2อระบายน้ํา ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ5าส2องสว2าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน1 การ
ดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 

     

5 การบริการด�านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินเช2น การจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ กิจกรรมส2งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให(บริการสถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ 

     

6 การบริการด�านสวัสดิการสังคมเช2น สวัสดิการแก2ผู(สูงอายุ ผู(พิการ ผู(ด(อยโอกาส 
ผู( ประสบ ภัยพิบัติ ต2 า ง  ๆ  การ รับความช2 วย เหลื อการแก( ไ ขปdญหาความยากจน  
การส2งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส2งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร(าง
ความเข(มแข็งของชุมชน 

     

7 การบริการด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อมเช2น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก(ไขเหตุเดือดร(อนรําคาญ การป5องกันและควบคุม
โรคติดต2อ การจัดระเบียบการขายสินค(า ฯลฯ 

     

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

9.1 ด(านระบบการบริการ เช2น ความรวดเร็ว ตรงต2อเวลา เป+นธรรม ฯลฯ 
     

9.2 ด(านบุคลากร เช2น ความสุภาพ ความกระตือรือร(นในการปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่      
9.3 ด(านการมีส2วนร2วมของประชาชน เช2น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ2ม
เพื่อรับฟdงความคิดเห็น การเป_ดช2องทางรับฟdงความคิดเห็น ฯลฯ 

     

9.4 ด(านการรับรู(ข(อมูลข2าวสาร เช2น ความสะดวกในการเข(าถึงข(อมูล ข2าวสาร การเป_ดเผย
ข(อมูลข2าวสาร ฯลฯ 

     



-24- 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

2.3 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร7 

ลําดับ ยุทธศาสตร7 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ยุทธศาสตร7การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป/นเลิศพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
มีโครงการสําคัญ เช2นโครงการส2งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู(ศูนย1การเรียนรู(ตามแหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส2งเสริม
กิจกรรมรักการอ2าน โครงการส2งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข(าค2ายเยาวชนสัมพันธ1 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห2งชาติ โครงการห(องสมุดเ พ่ือการเรียนรู(  โครงการส2ง เสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาต2างประเทศขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

     

2 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านสังคม คุณภาพชีวิต สู�เมืองแห�งความสุขมีโครงการสําคัญ เช2น 

โครงการช2วยเหลือประชาชนทางด(านกฎหมาย โครงการป5องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช2วงเทศกาล 
โครงการสงเคราะห1ผู(ประสบภัยพิบัติต2าง ๆ โครงการฝuกอบรมเยาวชนภาคฤดูร(อน โครงการโรงพยาบาล 
หม่ืนเตียง โครงการส2งเสริมการแพทย1แผนไทยและแพทย1ทางเลือก โครงการดูแลผู(สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระยะ
ยาว โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการ ผู(ดูแลคนพิการ และผู(สูงอายุ โครงการสงเคราะห1ผู(ทุกข1ยากหรือ
ด(อยโอกาส โครงการแข2งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข2งขันกีฬาประเภทต2าง ๆ ฯลฯ 

     

3 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย�างมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เช2นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก2อสร(างถนนและท2อระบายนํ้า โครงการปรับปรุง
อุปกรณ1 เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก2อสร(าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ฯลฯ 

     

4 ยุทธศาสตร7การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ ควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียวและอนุรักษ7 
เชิดชูอัตลักษณ7ของท�องถ่ินมีโครงการสําคัญ เช2นโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอื่น ๆ โครงการ

พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได(ให(แก2ประชาชน  โครงการส2งเสริมพัฒนาการท2องเท่ียว โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง
ในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต2าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
เน่ืองในวันขึ้นป�ใหม2 ฯลฯ 

     

5 ยุทธศาสตร7การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมสู�ความสมดุล 
อย�างย่ังยืนมีโครงการสําคัญ ได(แก2 โครงการรักษ1นํ้าตามแนวพระราชดําริ โครงการเสริมสร(างการมีส2วนร2วม

การจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร(างเครือข2ายเยาวชนรักษ1ส่ิงแวดล(อม โครงการพัฒนาลํา
คลองและหนองนํ้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝdงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

     

6 ยุทธศาสตร7การสร�างความเป/นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เช2นโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล โครงการส่ือประชาสัมพันธ1เทศบาลนครตรัง โครงการส2งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู(สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด(วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส2งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
ผู(นําองค1กรชุมชนและกลุ2มต2าง ๆ โครงการสร(างทักษะชีวิตในวัยรุ2น ฯลฯ 

     

 

ปHญหาและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ          
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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.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

 เทศบาลนครตรังได'ประกาศใช'แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 
12ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังหมด จําแนกตามยุทธศาสตร4 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร� 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปCนเลิศพร'อมเข'าสู2ประชาคมอาเซียน 47 124,011,760 
2. การพัฒนาด'านสังคม คุณภาพชีวิต สู2เมืองแห2งความสุข 46 92,488,500 
3. การพัฒนาด'านโครงสร'างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย2างมีคุณภาพ 7 13,134,200 
4. การพัฒนาด'านเศรษฐกิจควบคู2การส2งเสริมการท2องเท่ียวและอนุรักษ4
เชิดชูอัตลักษณ4ของท'องถ่ิน 

15 2,222,000 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมสู2ความสมดุล
อย2างยั่งยืน 

5 13,300,000 

6. การสร'างความเปCนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 26 6,632,700 
รวม 146 251,789,160 

การจัดซ้ือครุภัณฑ4ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
(ตามแบบ ผด 02/1)  

175 รายการ 78,741,700 

 

 สําหรับผลการดําเนินงานโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดําเนินการโครงการ 
ค'างจ2ายประจําป� 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
  โครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 146 โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว' รวมท้ังสิ้น 252,259,160 บาท สามารถจําแนกผลการเบิกจ2ายและผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร4และ
ตามหน2วยงาน ได'ดังนี้ 

1.1 รายละเอียดข4อมูลผลการเบิกจ�ายและผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร� 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ตั้งไว4 เบิกจ�าย 
แล4ว
เสร็จ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได4ดําเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร4ท่ี 1 47 124,011,760 48,149,633.76 10 29 8 
ยุทธศาสตร4ท่ี 2 46 92,488,500 45,807,871.80 9 30 7 
ยุทธศาสตร4ท่ี 3 7 13,134,200 - - 7 - 
ยุทธศาสตร4ท่ี 4 15 2,672,000 1,077,429.00 4 7 4 
ยุทธศาสตร4ท่ี 5 5 13,300,000 - - 5 - 
ยุทธศาสตร4ท่ี 6 26 6,652,700 1,321,851 5 10 11 

รวมท้ังส้ิน 146 252,259,160 96,356,786 28 88 30 
ร4อยละ 100 38.20 19.18 60.27 20.55 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

1.2 รายละเอียดข4อมูลผลการเบิกจ�ายและผลการดําเนินงานจําแนกตาม
หน�วยงาน 

 

หน�วยงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ตั้งไว4 เบิกจ�าย 
แล4ว
เสร็จ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได4ดําเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 13 3,220,000 729,160.96 2 11 - 
2. กองวิชาการและ
แผนงาน 

7 2,305,000 715,145.00 1 2 4 

3.  กองคลัง 1 70,000 50,620.00 - 1 - 
4. สํานักการช2าง 9 25,234,200 - - 9 - 
5. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล'อม 

18 6,162,900 319,424.00 2 15 1 

6. กองสวัสดิการสังคม 31 82,673,300 41,009,198.00 7 12 12 
7. สํานักการศึกษา 67 132,593,760 53,533,237.56 16 38 13 

รวมท้ังส้ิน 146 252,259,160 96,356,785.52 28 88 30 
ร4อยละ 100 38.20 19.18 60.27 20.55 

 
จากตารางสรุปได'ว2า มีผลการเบิกจ2ายตามโครงการเปCนเงิน 96,356,785.52 บาท คิดเปCนร'อยละ 38.20 และมี
ผลการดําเนินงาน โดยมีโครงการท่ีดําเนินการแล'วเสร็จ จํานวน 28  โครงการ คิดเปCนร'อยละ 19.18 อยู2
ระหว2างดําเนินการ จํานวน 88  โครงการ คิดเปCนร'อยละ 60.27 และยังไม2ได'ดําเนินการ จํานวน 30  โครงการ 
คิดเปCนร'อยละ 20.55 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

2. รายการค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและส่ิงก�อสร4าง ประจําป� พ.ศ.2562 

สําหรับรายการค2าครุภัณฑ4ท่ีดินและสิ่งก2อสร'าง ประจําป� พ.ศ.2562มีจํานวน 175 รายการ แบ2งออกเปCน
รายการครุภัณฑ4 จํานวน 148 รายการ และโครงการท่ีดินและสิ่งก2อสร'างจํานวน 27 รายการ งบประมาณ 
78,741,700 บาท โดยมีผลการดําเนินการรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และสรุปได'ดังนี้ 
 

 

 

หน�วยงาน 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ยกเลิก

รายการ 
ผลการ 
เบิกจ�าย กําหนด

รูปแบบ 
ดําเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ�าย 

1.กองวิชาการและแผนงาน 7 939,500 2 4 - 1 - 46,800 
2.กองคลัง 8 550,700 7 - - 1 - 7,600 
3.กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล'อม 

4 9,535,000 1 3 - - - - 

4.สํานักการช2าง 21 31,118,500 2 16 - 3 - 97,000 
5.สํานักการศึกษา 19 946,000 5 10 4 - - - 
  6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย4) 

17 4,602,100 6 10 1 - - - 

  6.2 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร4) 

12 7,782,200 8 3 1 - - - 

  6.3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ'านนาตาล2วง) 

15 3,263,600 3 10 1 1 - - 

  6.4 โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

5 417,000 1 2 2 - - - 

  6.5 โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

20 4,786,700 10 7 2 1 - - 

  6.6 โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

23 11,089,900 15 7 1 - - - 

  6.7 โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

8 604,000 2 6 - - - - 

  6.8 โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝ=นท่ีเปCนจริง) 

11 1,553,500 4 7 - - - - 

  6.9 ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง 

5 1,553,000 1 2 - 2 - 82,800 

รวม 175 78,741,700 67 87 12 9 - 234,200 
ร4อยละ 100 100 38.29 49.71 6.86 5.14 0.00 0.30 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

จากตารางสรุปได'ว2า รายการค2าครุภัณฑ4ท่ีดินและสิ่งก2อสร'าง ประจําป� พ.ศ.2562จํานวน 175 รายการ 
งบประมาณ 78,741,700 บาท มีผลการดําเนินงาน อยู2ในข้ันตอนกําหนดรูปแบบ จํานวน 67 รายการ  
คิดเปCนร'อยละ 38.29 อยู2ในข้ันตอนการดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 87 รายการ คิดเปCนร'อยละ 49.71  
อยู2ในข้ันตอนการบริหารสัญญา จํานวน 12 รายการ คิดเปCนร'อยละ 6.86 อยู2ในข้ันตอนการเบิกจ2าย จํานวน 9 
รายการ คิดเปCนร'อยละ 5.14 และมีผลการเบิกจ2ายเปCนเงิน 234,200 บาท คิดเปCนร'อยละ 0.30 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

3. โครงการค4างจ�ายป� พ.ศ.2560 – 2561 
 โครงการค'างจ2ายป� พ.ศ.2560 – 2561 มีจํานวน 240 รายการ งบประมาณ 277,328,000 
บาท มีผลการดําเนินการในข้ันตอนต2าง ๆ รวมท้ังผลการเบิกจ2าย จําแนกตามหน2วยงาน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 สรุปได'ดังนี้ 
 

 

หน�วยงาน 
จํานวน 
รายการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ยกเลิก

รายการ 
ผลการ 
เบิกจ�าย กําหนด

รูปแบบ 
ดําเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ�าย 

1.สํานักปลัดเทศบาล 36 6,241,400 2 2 1 26 5 1,525,298 
2.กองคลัง 14 2,323,300 11 1 - 2 - 304,048 
3.กองสวัสดิการสังคม 6 482,000 - 3 - 3 - 63,550 
4.กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล'อม 

49 11,952,400 3 28 - 10 8 4,844,230 

5.สํานักการช2าง 32 183,819,700 9 6 7 10 - 15,281,345 

6.สํานักการศึกษา 28 29,896,700 6 5 - 15 2 3,864,870 
  6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย4) 

14 9,322,500 - 1 - 13 - 3,366,680 

  6.2 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร4) 

12 9,794,600 1 1 4 6 - 1,352,800 

  6.3 โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ'านนาตาล2วง) 

12 1,942,900 - 4 - 5 3 46,700 

  6.4 โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 

7 1,364,500 3 1 - 3 - 486,779 

  6.5 โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) 

8 6,607,500 2 1 4 1 - 190,000 

  6.6 โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม) 

10 9,117,500 2 4 1 2 1 51,400 

  6.7 โรงเรียนเทศบาล 7 
(วัดประสิทธิชัย) 

6 2,420,000 1 1 1 2 1 182,000 

  6.8 โรงเรียนเทศบาล 8 
(อนุบาลฝ=นท่ีเปCนจริง) 

6 2,043,000 1 2 1 2 - 143,900 

รวม 240 277,328,000 41 60 19 100 20 31,703,600 

ร4อยละ 100 100 17.08 25.00 7.92 41.67 8.33 11.43 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

จากตารางสรุปได'ว2า โครงการ/รายการค'างจ2ายป� พ.ศ.2560 – 2561 จํานวน 240 โครงการ งบประมาณ 
277,328,000 บาท มีผลการดําเนินงาน อยู2ในข้ันตอนกําหนดรูปแบบ จํานวน 41 รายการ (รายการป� 60 
จํานวน 3 รายการ รายการป� 61 จํานวน 38 รายการ) คิดเปCนร'อยละ 17.08 อยู2ในข้ันตอนการดําเนินการทาง
พัสดุ จํานวน 60 รายการ คิดเปCนร'อยละ 25.00 อยู2ในข้ันตอนการบริหารสัญญา จํานวน 19 รายการ คิดเปCน
ร'อยละ 7.92 อยู2 ในข้ันตอนการเบิกจ2าย จํานวน 100 รายการ คิดเปCนร'อยละ 41.67 มีโครงการ 
ท่ียกเลิกโครงการ จํานวน 20 รายการ คิดเปCนร'อยละ 8.33 และมีผลการเบิกจ2ายโครงการ/รายการค'างจ2ายป� 
พ.ศ.2560 – 2561 เปCนเงิน 31,703,600 บาท คิดเปCนร'อยละ 11.43 
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ยุทธศาสตร
ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป�นเลิศพร อมเข าสู#ประชาคมอาเซียน
1 โครงการสงเสริม

การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
บริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
"สถานศึกษา
พอเพียงสูศูนย)การ
เรียนรู*ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"
(สํานักการศึกษา)

600,000        -                   600,000.00 � พ.ย.61-
ก.ค.62  - สถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
ผานการประเมิน
โรงเรียน
พอเพียงท*องถิ่น
ร*อยละ 100
 - ทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวข*องกับ
การจัดกิจกรรม
โรงเรียนพอเพียง
ท*องถิ่น
มีความพึงพอใจ
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 80

(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2562

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

2 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาท*องถิ่น
กลุมการศึกษาที่ 7 
(ภาคใต*ฝCDงอันดามัน)
(สํานักการศึกษา)

300,000        -                   300,000.00 � มิ.ย.-ก.ค.
62

1.คณะ
กรรมการฯ 
เข*ารวมประชุม 
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 70
2.คณะ
กรรมการฯ 
มีความพึงพอใจ
ตอการจัดประชุม
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 80

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     285,413.00         714,587.00 � ครั้งที่ 1 
วันที่ 1-2 
ธ.ค.61
ครั้งที่ 2 
วันที่ 
27-28 
เม.ย.62

ร*อยละ 80 
ของครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาที่
ได*รับความรู*
และสามารถ
นําไปใช*ในการ
ปฏิบัติงานได*

 - ครูทุกคนเขียน
โครงราง
หลักสูตรได*
สําเร็จคนละ1
ชิ้นงาน - ครู
เขียนรายงาน
การประกันของ
ตนเองได*คนละ1
ชิ้นงาน

 - ครูเขียน
โครงสร*าง
หลักสูตรได*
ถูกต*อง - ครู
เขียนการประกัน
คุณภาพแนวใหม
ได*ถูกต*อง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

4 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงาน
วิชาการการจัด
การศึกษาท*องถิ่น
ระดับสวนกลาง
(สํานักการศึกษา)

600,000        -                   600,000.00 � ก.ค.-ส.ค.
62

 - คณะ
กรรมการ
ประสานงาน
วิชาการเข*า
รวมประชุม
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 80
 - ความพึง
พอใจของ
ผู*เข*ารวม
ประชุมไม
น*อยกวา
ร*อยละ 80

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

5 โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการและ
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยของศูนย)
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
(สํานักการศึกษา)

30,000         13,585.00            16,415.00 � ระยะที่ 1   
 ภาคเรียน 
2/61
ศพด.วัน
ควนวิเศษ 
25 ม.ค. 62
ทน.ตรัง
31 ม.ค.62

เด็กปฐมวัย      
 ร*อยละ 100   
เข*ารวมกิจกรรม

ร*อยละ 80 ของ
บุคลากรครู เด็ก
เล็กและผู*ปกครอง
ของ ศพด.ในสังกัด 
เข*ารวมกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการของ
เด็กปฐมวัย

ผู*ปกครอง ครู ผดด.
 มีความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกับอาหารที่
เด็กควรรับประทาน
 สามารถจัดอาหาร
ในปริมาณที่เด็กควร
ได*รับ และสามารถ
สอนให*เด็กได*ออก
กําลังกายได*ถูกต*อง
เหมาะสมตามวัย

6 โครงการกิจกรรม
ของศูนย)การเรียนรู*
ด*านการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา
(สํานักการศึกษา)

50,000         -                     50,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส 4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

7 โครงการพัฒนา
กิจการลูกเสือ-
เนตรนารีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

300,000        91,965.00          208,035.00 � ท.1 - ท.2 
เดือน ม.ค. 
62 ท.3 - ท.
7 เดือน ธ.ค.
 61

ร*อยละ 80 ของ
ลูกเสือ-เนตร
นารีที่เข*ารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

ลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 7
 โรงเรียน จํานวน 
1,894 คน

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครตรัง
เปMนผู*มีศีลธรรม จริยธรรม
 กล*าหาญ อดทน มี
ระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึก
ในการบําเพ็ญประโยชน)
ตอครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ

8 โครงการสงเสริม
กิจกรรมรักการอาน
ในสถานศึกษา
(สํานักการศึกษา)

400,000        -                   400,000.00 � นักเรียนใน
สถานศึกษาใน
สังกัด ร*อยละ 
100 เข*ารวม
กิจกรรม

ยกเลิก
โครงการ
เนื่องจาก

ไมได*รับการ
จัดสรร

งบประมาณ
จากกรมฯ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

9 โครงการสื่อ
สัมพันธ)ครอบครัว
สุขสันต)ศูนย)พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

30,000         28,255.00              1,745.00 � 9-ก.พ.-62 เด็กปฐมวัย
ผู*ปกครอง
และครูผู*ดูแล
เด็กร*อยละ
100 เข*ารวม
กิจกรรม

บุคลากร
ทางการศึกษา 
ครู ผดด.และ
ผู*ปกครองเด็ก
เล็กเข*ารวม
กิจกรรม ร*อยละ
 80

ครู ผดด. เด็กเล็ก
และผู*ปกครองได*
รวมจัดกิจกรรม
เสริมสร*างความ
รักความผูกพันใน
ครอบครัวเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
ตามวัยได*รับการ
ปลูกฝCงระเบียบ
วินัยโดยใช*
กิจกรรมเปMน
สื่อกลางในการ
พัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

10 โครงการอบรม
สัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ชมรมผู*ปกครอง
ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง
(สํานักการศึกษา)

100,000        -                   100,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส 

3-4

ป=ละ 2 ครั้ง 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     714,305.00         285,695.00 � ดําเนินการ
กับนักเรียน 
ป=การศึกษา 
2562 ชั้น ม.
1และม.4 
ชวงเดือน 
เม.ย.62

ผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 85

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

12 โครงการสงเสริม
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

1,000,000     743,310.00         256,690.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส 

2-4

ผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ
ไมน*อยกวา
ร*อยละ 85

ผู*เข*ารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจร*อยละ 

85

ผู*เข*ารวม
โครงการมีความ
เข*าใจในเนื้อหา
การเรียนและ
นําไปใช*ได*

13 โครงการสนับสนุน
คาใช*จายการ
บริหารสถานศึกษา
(สํานักการศึกษา)

57,322,908    22,617,540.00     34,705,368.00 � ตลอด
ป=งบประมา
ณ

ร*อยละ 100 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล
นครตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, ศพด.
วัดควนวิเศษ 
และศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด

จัดสรร
งบประมาณ ได*
ร*อยละ 100

นักเรียนมี
คุณภาพ
การศึกษาที่ดีขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

14 โครงการเข*าคาย
เยาวชนสัมพันธ)
(สํานักการศึกษา)

100,000        96,450.00              3,550.00 � 29-30 
มี.ค.62

1 ครั้ง ผู*เข*ารวมงานมี
ความพึงพอใจ 

ร*อยละ 95

เด็กและเยาวชน
ได*รู*จักการทํางาน

เปMนทีมและ
สามารถนํามาใช*
ในชีวิตประจําวัน

ได*

15 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ
(สํานักการศึกษา)

800,000        388,605.00         411,395.00 � วันที่ 12 
ม.ค. 62

1 ครั้ง ผู*เข*ารวมงานมี
ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 
คิดเปMนร*อยละ 
86.5

เด็กและเยาวชนได*
แสดงออกตามวัย
และได*รับความ
สนุกจากกิจกรรม
ภายในงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-42 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

16 โครงการจัดงานวัน
ครู
(สํานักการศึกษา)

100,000        73,918.00            26,082.00 � วันที่ 16 
ม.ค. 62

ป=ละ 1 ครั้ง ผู*เข*ารวมงานมี
ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 
คิดเปMนร*อยละ 87

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาเห็น
คุณคา เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครู เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี เกิด
ทัศนคติที่ดี รัก
และศรัทธาใน
วิชาชีพครู

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

17 โครงการประกวด
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ
(สํานักการศึกษา)

1,500,000     544,143.00         955,857.00 � มหกรรม
วิชาการ
เทศบาล
นครตรัง
วันที่ 3 - 5
 ก.พ. 62

ร*อยละ 80 ที่
เข*ารวมและพึง

พอใจ

ผู*เข*ารวมงานมี
ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป
 คิดเปMนร*อยละ 
92

พนักงานครูและ
นักเรียนในสังกัด
ได*มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู*และมี
โอกาสแสดง
ความรู* 
ความสามารถ
ทางวิชาการ

18 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

400,000        -                   400,000.00 � วันที่ 1-2 
มิ.ย.62

ร*อยละ 80 ที่
เข*ารวมและพึง

พอใจ

19 โครงการวัน
เยาวชนแหงชาติ
(สํานักการศึกษา)

100,000        -                   100,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส 4

1 ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

20 โครงการห*องสมุด
เพื่อการเรียนรู*
(สํานักการศึกษา)

50,000         47,354.00              2,646.00 � วันที่ 
26-28 
มี.ค. 62

ร*อยละ 90 ผู*เข*ารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจคิดเปMน
ร*อยละ 97

เยาวชนเกิดการ
เรียนรู*ด*วยตนเอง
จากแหลงเรียนรู*
และสถานที่จริง,
สามารถนํา
ความรู*ที่เปMนภูมิ
ปCญญาท*องถิ่นมา
ใช*ใน
ชีวิตประจําวัน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

21 โครงการจ*างที่ปรึกษา
จัดหาครูชาวตางชาติ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ
สังกัดเทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

15,000,000    6,000,000.00       9,000,000.00 � ตลอด
ป=งบประมา
ณ

ร*อยละ 80 ของ
ผู*เข*ารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ตอการสอนมี
หลักสูตรMini 

English Program
 สอดคล*องกับ

บริบทสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ

1. จํานวนครู
ตางชาติสอน
ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร จีนสื่อสาร
 MEP 24 คน 2. 
นักเรียนทุกคนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรังได*เรียนภาษา
กับครูตางชาติ 3. 
ครูไทยที่สอน
ภาษาตางประเทศ
ได*รับการอบรม
จํานวน 47 คน

1. สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรังมีหลักสูตรสอง
ภาษา (MEP) 
อังกฤษสื่อสาร จีน
สื่อสาร 2. อาจารย)/
จนท.และศึกา
นิเทศก)เข*าไปสังเกต
การสอนเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู*ของครู

22 โครงการอาหาร
เสริม (นม)
(สํานักการศึกษา)

17,611,252    8,315,630.76       9,295,621.24 � ตลอด
ป=งบประมา
ณ

เด็กเล็ก,
นักเรียนได*
ดื่มนมตลอด
ป=การศึกษา 
ร*อยละ 100

เด็กเล็ก,นักเรียน
ได*ดื่มนมตลอดป=
การศึกษา ร*อย
ละ 100

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

23 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา-
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง)
(สํานักการศึกษา)

322,200        322,200.00                     -   � ตลอด
ป=งบประมาณ

นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร
สามารถศึกษา

ตอและ
ประกอบอาชีพ
ได*ไมน*อยกวา
ร*อยละ 80

ร*อยละ 100ของ
นักเรียนชั้นม.5

และม.6
รร.เทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม)
เข*ารวมโครงการ

นักเรียนมีความรู*
และทักษะ

วิชาชีพสามารถ
นําไปใช*ใน

ชีวิตประจําวันได*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

24 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอน
ปลายของวิทยาลัย
การอาชีพตรัง

424,960        424,960.00                     -   � ตลอด
ป=งบประมาณ

นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร
สามารถศึกษา

ตอและ
ประกอบอาชีพ
ได*ไมน*อยกวา
ร*อยละ 80

ร*อยละ 100ของ
นักเรียนชั้นม.5

และม.6
รร.เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม)เข*า
รวมโครงการ

นักเรียนมีความรู*
และทักษะวิชาชีพ
สามารถนําไปใช*ใน
ชีวิตประจําวันได*

25 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศูนย)พัฒนาเด็ก
เล็ก (กรมศาสนา)
(สํานักการศึกษา)

14,600,000    7,272,000.00         7,328,000.00 � ตลอด
ป=งบประมาณ

ร*อยละ 100 
ของนักเรียน

สังกัดโรงเรียน
อนุบาลตรังและ
โรงเรียนวัดควน

วิเศษได*
รับประทาน

อาหารกลางวัน

นักเรียนทุกคน 
(ร*อยละ 100) ได*
รับประทานอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

26 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย)พัฒนา
เด็กเล็กที่ อปท. รับ
ถายโอนภารกิจ
จากกรมศาสนา
กรณีวัดไมมอบ
อํานาจให* อปท.
(สํานักการศึกษา)

333,200        170,000.00         163,200.00 � ตลอด
ป=งบประมาณ

ร*อยละ 100 
ของเด็กเล็ก

ศพด.วัดคลอง
น้ําเจ็ดได*

รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คน ร*อยละ 100 
ได*รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

27 โครงการอุดหนุน
คาจัดการเรียนการ
สอนสําหรับศูนย)
พัฒนาเด็กเล็กที่ 
อปท.รับถายโอน
ภารกิจจากกรม
ศาสนา กรณีวัดไม
มอบอํานาจให* อปท.
(สํานักการศึกษา)

115,600        -                   115,600.00 � ตลอด
ป=งบประมาณ

ร*อยละ 100 
ของเด็กเล็ก

ศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด

ได*ใช*สื่อ
อุปกกรณ)การ
เรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คน (ร*อยละ 
100)ได*ใช*สื่อ
อุปกกรณ)การ
เรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ดทุก
คนมีพัฒนาการที่ดี

28 โครงการอุดหนุน
คาสนับสนุน
คาใช*จายในการจัด
การศึกษาสําหรับ
ศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก
(สํานักการศึกษา)

76,840         -                     76,840.00 � ตลอด
ป=งบประมาณ

ร*อยละ 100 
ของเด็กเล็ก
ศพด.วัดควน
วิเศษได*ใช*สื่อ
อุปกกรณ)การ
เรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
ควนวิเศษทุกคน 
(ร*อยละ 100)ได*
ใช*สื่ออุปกกรณ)
การเรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.วัด
ควนวิเศษทุกคน
มีพัฒนาการที่ดี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

29 โครงการกอสร*าง
ห*องน้ําหลังอาคาร
เรียน 1 
ของโรงเรียน
เทศบาล 5 
(วัดควนขัน)
(สํานักการศึกษา)

1,334,000     -                 1,334,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

30 โครงการกอสร*าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดตันตยาภิรม)
(สํานักการศึกษา)

312,000        -                   312,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 สาย กําหนดรูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

31 โครงการกอสร*าง
ทางเชื่อมระหวาง
อาคารเรียนกฤษณา
กับอาคารเรียน
ปาหนัน โรงเรียน
เทศบาล 3 (บ*าน
นาตาลวง)
(สํานักการศึกษา)

182,000        -                   182,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

32 โครงการกอสร*าง
ยกพื้นซีเมนต)ทาง
เท*าริมรั้ว
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บ*านนาตาลวง)
(สํานักการศึกษา)

85,800         -                     85,800.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 แหง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

33 โครงการซอมแซม
อาคารเรียนและ
โรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย))
(สํานักการศึกษา)

231,000        -                   231,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

2 อาคาร กําหนด
รูปแบบ

34 โครงการทาสีโรง
อาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย))
(สํานักการศึกษา)

202,800        -                   202,800.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

35 โครงการทาสีอาคาร
เรียน โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะ
พังสุรินทร))
(สํานักการศึกษา)

2,749,000     -                 2,749,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

4 หลัง กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

36 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน)ระหวาง
อาคารเรียน 6 และ
 7
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร))
(สํานักการศึกษา)

458,000        -                   458,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 แหง กําหนด
รูปแบบ

37 โครงการปรับปรุง
ราวบันไดและที่กั้น
พนักพิงอาคารเรียน
 4
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย))
(สํานักการศึกษา)

160,000        -                   160,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

38 โครงการปรับปรุง
ห*อง DLIT โรงเรียน
เทศบาล 3 (บ*าน
นาตาลวง)
(สํานักการศึกษา)

424,200        -                   424,200.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

2 ห*อง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

39 โครงการปรับปรุง
ห*องผู*บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร))
(สํานักการศึกษา)

112,700        -                   112,700.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 ห*อง กําหนด
รูปแบบ

40 โครงการปรับปรุง
ห*องพักครู โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะ
พังสุรินทร))
(สํานักการศึกษา)

779,000        -                   779,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

3 ห*อง กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

41 โครงการปรับปรุง
ห*องเรียน
คอมพิวเตอร) 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย))
(สํานักการศึกษา)

231,000        -                   231,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 ห*อง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

42 โครงการปรับปรุง
ห*องศูนย)การเรียนรู*
 โรงเรียนเทศบาล 3
 (บ*านนาตาลวง)
(สํานักการศึกษา)

498,700        -                   498,700.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

6 ห*อง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

43 โครงการปู
กระเบื้องทางเดิน
อาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย))
(สํานักการศึกษา)

166,700        -                   166,700.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-56 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

44 โครงการปู
กระเบื้องรอบโรง
อาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย))
(สํานักการศึกษา)

67,900         -                     67,900.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 หลัง ดําเนินการ
ทางพัสดุ

45 โครงการปูพื้นหญ*า
เทียมลานหน*าเสาธง
อนุบาลโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะ
พังสุรินทร))
(สํานักการศึกษา)

486,000        -                   486,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

1 แหง กําหนด
รูปแบบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

46 โครงการปรับปรุง
ห*องเรียนและห*อง
พิเศษอาคารเรียน 3
 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียน
เทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม)
(สํานักการศึกษา)

1,164,000     -                 1,164,000.00 � พ.ย.61-
พ.ค.62

4 ห*อง กําหนด
รูปแบบ

47 โครงการสงเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ
ขั้นพื้นฐาน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

100,000                     -          100,000.00 � ดําเนินการ
เดือนพ.ค.
62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*นํา
ชุมชนที่เข*า
รับการอบรม
มีความรู* มี
ทักษะและมี
ความพึงพอใจ

รวม 124,011,760 48,149,633.76   75,862,126      10 29 8

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

ยุทธศาสตร
ที่  2 การพัฒนาด านสังคมคุณภาพชีวิตสู#เมืองแห#งความสุข
1 โครงการชวยเหลือ

ประชาชนทางด*าน
กฎหมาย
(กองวิชาการฯ)

60,000                      -            60,000.00 � พ.ค.-62 ร*อยละ 70 
ของผู*เข*า
อบรมมี
ความรู*เพิ่มขึ้น

2 โครงการจัดระบบ
สร*างระเบียบนคร
ตรังรวมพลังด*วยมือ
เรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -            80,000.00         � ก.พ. 62 กลุมเปbาหมาย
ไมต่ํากวาร*อย
ละ 80 เข*ารวม
โครงการ

3 โครงการปbองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวง
เทศกาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000                  41,289.00 � 2 ครั้ง          
ร*อยละ 80 ของผู*
รวมทําแบบ
ประเมินความพึง
พอใจมีความพึง
พอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-เทศกาลป=ใหม 
2562

8,711.00     27 ธ.ค.61
 - 2 ม.ค.62

ไมมีอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล

ความพึงพอใจ
จากประชาชนที่
ได*รับบริการ เชน
 การบอกเส*นทาง
การเดินทาง การ
แนะนะสถานที่
ทองเที่ยวและ
ให*บริการพัก
ระหวางการ
เดินทางอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก

-เทศกาลสงกรานต)
 2562

-            11 - 17 
เม.ย.62

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

4 โครงการฝcกซ*อม
แผนปbองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัดเทศบาล)

50,000         35,910.00   14,090.00         � วันที่ 8 มี.ค.62ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารับ
การอบรม
ผานเกณฑ)
ประเมิน
ความรู*

อยูระหวาง
สรุปผล
โครงการ

5 โครงการสงเคราะห)
ผู*ประสบภัยพิบัติ
ตางๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

1,000,000     -            1,000,000.00     � ต.ค.61 - 
ก.ย.62

ร*อยละ 100 
ของผู*ได*รับ
ความเดือดร*อน
ได*รับการ
ชวยเหลือ
เบื้องต*น

6 โครงการอบรมให*
ความรู*เกี่ยวกับ
อัคคีภัยเบื้องต*น
(สํานักปลัดเทศบาล)

70,000         -            70,000.00         � มิ.ย. 62 ร*อยละ 80 ของ
ผู*เข*ารับการ
อบรมผาน
เกณฑ)ประเมิน
ความรู*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

7 โครงการอาสา
จราจรเทศกิจ
(สํานักปลัดเทศบาล)

80,000         -            80,000.00         � ก.ค. 62 ผู*เข*าการอบรม
ผานเกณฑ)
ประเมินไมน*อย
กวาร*อยละ 80

8 โครงการรณรงค)
ปbองกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

200,000                     -          200,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส3-4

ป=ละ 3 ครั้ง

9 โครงการฝcกอบรม
เยาวชนภาคฤดูร*อน
(สํานักการศึกษา)

350,000           25,800.00        324,200.00 � วันที่ 2-30
 เม.ย.62

1 ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

10 โครงการประกวด
การแปรงฟCนที่ถูก
วิธีและตอบปCญหา
เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

90,000            62,566.00          27,434.00 � 20 - 22 
ก.พ.62

มีการจัด
ประกวดป=ละ
 1 ครั้ง

 - ประกวดการ
แปรงฟCนที่ถูกวิธี
 3 กลุมอายุๆ ละ
 8 คน จํานวน 
26 ครั้ง รวมเปMน
 208 คน
 - เยาวชนที่ได*
เข*ารวมกิจกรรม
ตาง ๆ รวม
จํานวน 450 คน
 จากนักเรียน
ทั้งหมด 485 คน
 คิดเปMนร*อยละ 
90.72

 - ความพึงพอใจ
ในการรวม
กิจกรรมในครั้งนี้ 
โดยมีความพึง
พอใจในระดับ
มากที่สุด จํานวน
 281 ราย คิด
เปMนร*อยละ 83.63

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

11 โครงการเฝbาระวัง
และสงเสริม
ทันตสุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

97,000                      -            97,000.00 � ต.ค.61-
ส.ค.62

 - ร*อยละ85 
ของนักเรียน
ในสังกัด
ได*รับการ
ตรวจสุขภาพ
ชองปาก/ทา
ฟลูออไรด)วา
นิช
 - ร*อยละ 
100 ได*รับ
การสนับสนุน
แปรงสีฟCน

อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัด
จ*างทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-64 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

12 โครงการควบคุม
แมลงและพาหะ
นําโรค 
(กองสาธารณสุขฯ)

1,000,000                  -        1,000,000.00 � ต.ค.61-
ก.ย.62

 - ร*อยละ 100
 ของชุมชน
ได*รับการพน
หมอกควัน
กําจัดยุงลาย 
 - ร*อยละ 100
 ของผู*ปgวยที่
เปMนโรค
ไข*เลือดออก
ได*รับการพน
สารเคมี
บริเวณบ*าน
 - ร*อยละ 80 
ของแกนนํา มี
ความรู*และพึง
พอใจในระดับ
มาก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

13 โครงการฉีดวัคซีน
ปbองกันโรคพิษสุนัข
บ*าและควบคุม
ประชากรสุนัขจรจัด
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000                     -          500,000.00 � เม.ย.-62 ร*อยละ 100 
ของสุนัขที่มีเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ*า
ถูกกําจัดอยาง
ถูกวิธี

14 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังทั่วโลก
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000           80,723.00          19,277.00 � 3-5 ก.พ.62  - ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมากถึง
มากที่สุด
 - ร*อยละ 80 
ของผู*เข*าอบรม
มีความรู*ความ
เข*าใจ

อยูใน
ขั้นตอน
การสรุปผล
โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

15 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
เมือง (อสม.)
(กองสาธารณสุขฯ)

1,000,000                  -        1,000,000.00 � พ.ค. - 
ก.ย.62

 - คะแนน
แบบทดสอบ
ของผู*เข*ารับ
การอบรมหลัง
การอบรมสูง
กวากอนการ
อบรมอยางน*อย
ร*อยละ 80
 - ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
ทัศนศึกษาดู
งานมีความพึง
พอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

16 โครงการเฝbาระวัง
และควบคุมโรค
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000                     -          100,000.00 � ต.ค.61 - 
ก.ย.62

 - ผู*เข*ารับการ
อบรมมีความรู*
หลังการอบรม
เพิ่มขึ้นร*อยละ 
80
 - ผู*เข*าอบรมมี
ความพึงพอใจ
ระดับมาก
 - ร*อยละ 80 
ของประชาชน
อายุ 35 ป= ขึ้น
ไปในพื้นที่
รับผิดชอบ
ได*รับการคัด
กรองโรคไม
ติดตอ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

17 โครงการ
โรงพยาบาล
หมื่นเตียง
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000          121,185.00        378,815.00 � ต.ค.61 - 
ก.ย.62

 - ร*อยละ 75 
ของผู*ปgวยได*รับ
การสงเสริม
ฟijนฟูสุขภาพ
จากการเยี่ยม
บ*าน
 - ร*อยละ 100 
ของผู*ปgวยที่สง
ตอได*รับการ
ดูแลอยาง
ตอเนื่อง
 - ร*อยละ 90 
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

18 โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000                     -          100,000.00 � ต.ค.61 - 
ก.ย.62

 - ร*อยละ 85
 ของนักเรียน
ที่พบปCญหา
ด*านสุขภาพ
ได*รับการแก*ไข

19 โครงการสงเสริม
การแพทย)แผนไทย
และแพทย)ทางเลือก
(กองสาธารณสุขฯ)

200,000                     -          200,000.00 � ธ.ค.61 - 
ก.ค.62

 - จัดการ
อบรม
ถายทอด
ความรู*อยาง
น*อยป=ละ 1 
ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

20 โครงการสร*างเสริม
สุขภาพในชุมชน
(กองสาธารณสุขฯ)

100,000                     -          100,000.00 �  - อสม.เข*ารับ
การอบรมไมน*อย
กวาร*อยละ 80
 - ประชาชน
ได*รับบริการขั้น
พื้นฐานในชุมชน
อยางน*อย 1 ครั้ง
 - อสม.เข*ารวม
กิจกรรม
เครือขายอยาง
น*อยป=ละ 1 ครั้ง

ยกเลิก
โครงการ

21 โครงการสุขภาพดี
วิถีไทย
(กองสาธารณสุขฯ)

50,000                      -            50,000.00 � เม.ย.62- 
ก.ย.62

 - ร*อยละ 70 
ของ
กลุมเปbาหมาย
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อลด
ภาวะแทรกซ*อน
ได*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

22 โครงการดูแล
ผู*สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงระยะยาว
(กองสาธารณสุขฯ)

589,900           54,950.00        534,950.00 � ต.ค.61-
ก.ย.62

ร*อยละ 90 
ของผู*สูงอายุ
ในเขต
เทศบาล
ได*รับการดูแล

23 โครงการสัตว)ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ*า
 ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ*าลูกเธอเจ*าฟbา
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ)อัครราชกุมารี
(กองสาธารณสุขฯ)

36,000                      -            36,000.00 � มี.ค.62 - 
ธ.ค.62

ร*อยละ 100 
ของสุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลนคร
ตรังตาม
เปbาหมาย
ได*รับการฉีด
วัคซีนปbองกัน
โรคพิษสุนัขบ*า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

24 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
คนพิการและผู*ดูแล
คนพิการ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000                     -          200,000.00 � ดําเนินการ
เดือนมิ.ย.-
ส.ค.62

 -ร*อยละ 90 
ของคนพิการ
และผู*ดูแลมี
ความพึงพอใจ

25 โครงการ
นันทนาการสําหรับ
ผู*สูงอายุ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000                     -          200,000.00 �  - จัด
กิจกรรม
อบรมให*
ความรู*  
เดือนม.ค.-
มี.ค.62 
 - จัด
กิจกรรม
นันทนาการ
ฯ  เดือน
เม.ย.-มิ.ย.
62

 -ร*อยละ 90 
ผู*สูงอายุมี
ความพึงพอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-73 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

26 โครงการสงเคราะห)
ผู*ทุกข)ยากหรือด*อย
โอกาส 
(กองสวัสดิการ
สังคม)

300,000               375.00        299,625.00 �  - ดําเนินการ
ตั้งแตเดือน
ต.ค.61-ก.ย.62
 - ขั้นตอน
ประกาศ
รายชื่อผู*ทุกข)
ยากหรือด*อย
โอกาสและ
เบิกจาย

 - ผู*ทุกข)ยาก
หรือด*อย
โอกาสไมน*อย
กวา 100 
รายได*รับการ
ชวยเหลือ โดย
การสํารวจ
และผาน
คณะกรรมการ

27 โครงการแขงขัน
กีฬาเปตองเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี
(กองสวัสดิการ
สังคม)

100,000                     -          100,000.00 � ดําเนินการ
จัดการ
แขงขัน
กีฬาเปตอง
ฯ วันที่ 27 
เม.ย.62

 -ร*อยละ  80
 ของจํานวน
ชุมชนที่สงทีม
เข*ารวมแขงขัน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

28 โครงการเดินตาม
รอยพอสานตอ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

100,000           25,299.00          74,701.00 �  - จัด
กิจกรรม
อบรมให*
ความรู*วันที่
 1 มี.ค.62  
 - จัด
กิจกรรม
คัดเลือก
บ*าน
ตัวอยางฯ 
เดือนมิ.ย.-
ก.ค.62

 - ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
อบรมมีความ
พึงพอใจ      
 - มีการจัดสง
บ*านและ
โรงเรียนเข*า
รวมการ
คัดเลือก คิด
เปMนร*อยละ  
15 ของ
จํานวน
สถานศึกษา
และชุมชน
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

29 โครงการสงเสริม
การดําเนินงานเพื่อ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว
(กองสวัสดิการ
สังคม)

80,000            46,291.00          33,709.00 �  -จัด
กิจกรรม
อบรมให*
ความรู*ฯ  
เมื่อวันที่ 
25 ธ.ค.61

  -ผู*เข*ารับ
การอบรม
และมีความ
พึงพอใจไม
น*อยกวาร*อย
ละ 80

 - จัดกิจกรรม
อบรมให*ความรู*
แกผู*นําชุมชน 
ผู*นําสตรี ผู*นํา
ผู*สูงอายุ ผู*แทน
ชุมชนและ
สมาชิกชุมชนโดย
มีผู*เข*ารวม
โครงการจํานวน 
130 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการ
เข*ารวมโครงการ
ระดับมากขึ้นไป
คิดเปMนร*อยละ 
95.95

1.ผู*เข*ารับการ
อบรมเกิดความ
ตระหนักถึงปCญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว
2.ผู*เข*ารับการ
อบรมได*ตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว
3.ผู*แทนชุมชน/
กลุมสตรีได*รับ
ความรู*ความเข*าใจ
ในบทบาทหน*าที่
ของสมาชิก
ครอบครัวและ
ปลูกฝCงวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่ดี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

30 โครงการปbองกัน
และแก*ไขปCญหายา
เสพติดในชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000           51,771.00        148,229.00 �  - จัด
กิจกรรม
แขงขัน
กีฬาเซปCก
ตะกร*อฯ 
เมื่อวันที่ 
22-23 
ธ.ค.62
 - จัด
กิจกรรม
อบรมให*
ความรู*
เดือนมิ.ย.
62

 - ผู*เข*ารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจไมน*อย
กวาร*อยละ 80 
 - ผู*เข*ารวม
ทัศนศึกษาดู
งานมีความพึง
พอใจไมน*อย
กวาร*อยละ 80
 - ผู*เข*ารวม
แขงขันกีฬา
เซปCกตะกร*อฯ 
 มีความพึง
พอใจไมน*อย
กวาร*อยละ 80

 - ผู*เข*ารวม
แขงขันกีฬาเซปCก
ตะกร*อ จํานวน 
11 ทีม และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการ
เข*ารวมโครงการ
แขงขันกีฬาเซปCก
ตะกร*อระดับมาก
ขึ้นไป คิดเปMน
ร*อยละ 98

1.ผู*นําชุมชน กลุม
องค)กรชุมชน 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได*
มีจิตสํานึกในการ
ชวยกันสอดสอง
ดูแลเยาวชนใน
ชุมชนให*หางไกลยา
เสพติด
2.เกิดความสามัคคี
ในชุมชน รวมทั้ง
ยังสามารถปbองกัน
แก*ไขปCญหายาเสพ
ติดในชุมชนได* ทํา
ให*กระบวนการ
ชุมชนแข*มแข็งขึ้น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

31 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

100,000                     -          100,000.00 � ดําเนินการ
เดือนส.ค.
62

 -ร*อยละ  80
 ของ
ผู*เข*ารวม
อบรม
สามารถนํา
ความรู*ไปใช*
ใน
ชีวิตประจําวัน
ได*

32 โครงการอบรม
สัมมนา "ครอบครัว
อบอุนต*นทุน
สังคมไทย"
(กองสวัสดิการ
สังคม)

250,000          228,450.00          21,550.00 � ดําเนินการ
วันที่ 
26-27 
มี.ค.62

 - ผู*เข*ารับ
การอบรม
ผานการ
ทดสอบและ
มีความพึง
พอใจไมน*อย
กวาร*อยละ  
80

มีผู*เข*ารับการ
อบรมตามโครงการ
จํานวน 123 คน 
และมีความพึง
พอใจโดยรวมใน
การเข*ารวม
โครงการระดับมาก
ขึ้นไป คิดเปMนร*อย
ละ 100

1.ครอบครัวที่รวม
กิจกรรมเกิดความ
อบอุนในครอบครัว
สามารถเปMน
ต*นแบบทางสังคมได*
2.ทําให*ปCญหาใน
สังคมลดลง
3.ประชาชนดํารง
ชีพอยางมีความสุข
มากขึ้น

โอนเพิ่ม 
50,000 
บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

33 โครงการอบรมให*
ความรู*เกี่ยวกับ
กองทุนแมของ
แผนดิน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000            19,520.00              480.00 � ดําเนินการ
วันที่  25 
ม.ค.62  
ณ สวนทับ
เที่ยง ชุมชน
ศรีตรัง

 -ผู*เข*ารับ
การอบรม
ผานการ
ทดสอบและ
มีความพึง
พอใจไมน*อย
กวาร*อยละ  
80

ผู*เข*ารวมอบรม
จํานวน 100 คน
 และมีความพึง
พอใจโดยรวมใน
การเข*ารวม
โครงการระดับ
มากขึ้นไป คิด
เปMนร*อยละ 
82.50

1.ประชาชนได*รับ
ความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ
กองทุนแมของ
แผนดินในการ
ปbองกันและแก*ไข
ปCญหายาเสพติด
2.ผู*นําชุมชน
สามารถเผยแพร
ความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกับกองทุนแม
ของแผนดินให*เข*า
สูชุมชนได*อยาง
กว*างขวาง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

34 โครงการแขงขัน
กีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง
 "สายรุ*งเกมส)"
(สํานักการศึกษา)

400,000                     -          400,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส3-4

จัดการแขงขัน
กีฬาสีภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง 1 ครั้ง

35 โครงการแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน
(สํานักการศึกษา)

400,000          191,660.00        208,340.00 � การ
แขงขัน
ฟุตบอล

หญ*าเทียม
 วันที่ 
14-24 
ก.พ.62

จัดการแขงขัน
กีฬาประเภท
ตาง ๆ อยาง
น*อย 1 
ประเภท ตอป=

มีผู*เข*าชม จํานวน
 500 คน

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงมี
ความสามัคคีและ
มีน้ําใจนักกีฬา

36 โครงการแขงขัน
เทนนิสเทศบาล
นครตรัง
(สํานักการศึกษา)

200,000          171,760.00          28,240.00 � วันที่ 25 
มี.ค. - 26 
เม.ย. 62

จัดการแขงขัน
เทนนิส 1 ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

37 โครงการแขงขัน
บาสเกตบอล
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

300,000                     -          300,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส3

จัดการแขงขัน
บาสเกตบอล 1

 ครั้ง

38 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตซอล
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

100,000           34,000.00          66,000.00 � วันที่ 1 - 
10 เม.ย.62

จัดการแขงขัน
ฟุตซอล 1 ครั้ง

39 โครงการแขงขัน
ฟุตบอลงาน
ประเพณีสงกรานต)
(สํานักการศึกษา)

300,000           77,705.00        222,295.00 � วันที่ 29 
มี.ค. - 12 
เม.ย. 62

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล 1 ครั้ง
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

40 โครงการจัดการ
แขงขันเซปCก
ตะกร*อและตะกร*อ
ลอดหวง
(สํานักการศึกษา)

100,000        74,154          25,846.00 � วันที่ 
21-22 
พ.ย. 61

จัดการแขงขัน
เซปCกตะกร*อ
และตะกร*อ
ลอดหวง 

จํานวน 1 ครั้ง

 - มีนักกีฬาเข*า
รวมการแขงขัน
ประมาณ 100 
คน
- มีผู*ให*ความ
สนใจเข*าชมการ
แขงขันประมาณ
 1,000 คน

เยาวชนและ
ประชาชน มี
น้ําใจนักีฬารู*แพ*
รู*ชนะ รู*อภัย

41 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตบอล
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการศึกษา)

460,000        459,221              779.00 � 14 ธ.ค. 
61 - 13 
ม.ค. 62

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล จํานวน

 1 ครั้ง

ทีมฟุตบอลรวม
การแขงขัน รุน
ประชาชน 16 
ทีม รุนอาวุโส 24
 ทีม

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงมี
ความสามัคคีและ
มีน้ําใจนักกีฬา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

42 โครงการฝcกซ*อม
และเข*ารวมการ
แขงขันกีฬา
นักเรียนองค)กร
ปกครองสวน
ท*องถิ่นแหงประเทศ
ไทยระดับภาคและ
ระดับประเทศ
(สํานักการศึกษา)

4,500,000           3,823,720.80        676,279.20 � ระดับประเทศ
 1-10 ธ.ค.61

 -เด็กและ
เยาวชนสังกัด
เทศบาลได*
พัฒนาและมี
พื้นฐานด*านกีฬา
ได*ก*าวหน*ามาก
ยิ่งขึ้น มีผู*เข*ารวม
ไมน*อยกวา 500 
คน

นักกีฬาทั้งหมดที่
เข*ารวมการ
แขงขันใน
ระดับประเทศ
ได*รับรางวัล
ร*อยละ 15 ของ
นักกีฬาทั้งหมดที่
เข*ารวมการ
แขงขัน

โครงการที่จัด
สอดคล*องกับ
นโยบายกรม
สงเสริมฯ และ
สงเสริมการเลน
กีฬาของนักเรียน
ในสังกัด

43 โครงการศิลปlสร*าง
สุข
(สํานักการศึกษา)

100,000                     -          100,000.00 � วันที่ 21 
และ 28 
เม.ย. 62

5 ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

44 โครงการสร*าง
หลักประกันด*าน
รายได*แกผู*สูงอายุ 
(เบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ)
(กองสวัสดิการ
สังคม)

64,864,800      33,819,300    31,045,500.00 � ดําเนินการ
เบิกจาย
เบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุทุก
เดือนตั้งแต
เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

 -ร*อยละ 100
 ของจํานวน
ครั้งที่เทศบาล
สามารถจาย
เบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุได*
ครบถ*วน
ถูกต*องตาม
ประกาศ
เทศบาล เรื่อง
 บัญชีรายชื่อ
ผู*มีสิทธิฯ 
ประจําป=
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
ภายในวันที่ 
10 ของทุก
เดือน
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

45 โครงการสนับสนุน
การเสริมสร*าง
สวัสดิการทางสังคม
ให*แกผู*พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ)
(กองสวัสดิการ
สังคม)

12,460,800       6,264,800      6,196,000.00 � ดําเนินการ
เบิกจาย
เบี้ยความ
พิการทุก
เดือนตั้งแต
เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

 -ร*อยละ 100
 ของจํานวน
ครั้งที่เทศบาล
สามารถจาย
เบี้ยยังชีพ
ความพิการได*
ครบถ*วน
ถูกต*องตาม
ประกาศ
เทศบาล เรื่อง
 บัญชีรายชื่อ
ผู*มีสิทธิฯ 
ประจําป=
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 
ภายในวันที่ 
10 ของทุก
เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

46 โครงการสงเคราะห)
ผู*ปgวยโรคเอดส)
(กองสวัสดิการ
สังคม)

300,000          130,000.00        170,000.00 � ดําเนินการ
เบิกจาย
เบี้ยยังชีพ
ผู*ปgวย
เอดส)ทุก
เดือนตั้งแต
เดือนต.ค.
61-ก.ย.62

 - ร*อยละ 90
 ของผู*ปgวย
เอดส)ที่มีสิทธิ
รับเงิน
สงเคราะห)มี
ความพึงพอใจ

รวม 92,438,500   45,807,871.80 46,630,628      9 30 7
ยุทธศาสตร
ที่ 3 การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย#างมีคุณภาพ

1 โครงการกอสร*าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนโคกขัน
ข*างบ*านเลขที่ 
38/50 ไปทางทิศ
ตะวันออก
(สํานักการชาง)

338,600                     -          338,600.00 � ธ.ค.61-
มิ.ย.62

1 สาย มีถนนที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

2 โครงการกอสร*าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนบ*านโพธิ์ 
ข*างบ*านเลขที่ 5/1 
ไปทางทิศเหนือ
(สํานักการชาง)

101,900                     -          101,900.00 � ธ.ค.61-
มิ.ย.62

1 สาย มีถนนที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

3 โครงการกอสร*าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนควน
หาญ ซอย 2 หน*า
บ*านเลขที่ 106/22 
ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(สํานักการชาง)

2,639,700                  -        2,639,700.00 � ธ.ค.61-
ส.ค.62

1 สาย มีถนนและทาง
ระบายน้ําที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน
การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไมทวมขัง

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

4 โครงการกอสร*าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยก
ถนนบ*านโพธิ์ ซอย 
2 ข*างบ*านเลขที่ 
24/73 ถึง
บ*านเลขที่ 80/8
(สํานักการชาง)

952,800                     -          952,800.00 � ธ.ค.61-
มิ.ย.62

1 สาย มีถนนและทาง
ระบายน้ําที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน
การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไมทวมขัง

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

5 โครงการกอสร*าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยก
ถนนเพลินพิทักษ) 
ข*างบ*านเลขที่ 18/3
 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(สํานักการชาง)

3,092,000                  -        3,092,000.00 � ธ.ค.61-
ส.ค.62

1 สาย มีถนนและทาง
ระบายน้ําที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน
การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไมทวมขัง

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

6 โครงการกอสร*าง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ซอยแยก
ถนนราษฎร)อุทิศ 1
 ข*างบ*านเลขที่ 
10/28 ไปทางทิศ
เหนือ
(สํานักการชาง)

667,200                     -          667,200.00 � ธ.ค.61-
มิ.ย.62

1 สาย มีถนนและทาง
ระบายน้ําที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน
การระบายน้ํามี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ํา
ไมทวมขัง

อยูใน
ขั้นตอน
ดําเนินการ
ทางพัสดุ

7 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรพารา
แอสฟCลติกคอนก
รีตถนนทากลาง
(สํานักการชาง)

5,342,000                  -        5,342,000.00 � ธ.ค.61-
ก.ค.62

1 สาย มีถนนที่ได*
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนได*รับ
ความสะดวกใน
การใช*รถใช*ถนน

อยูใน
ขั้นตอน
กําหนด
รูปแบบ

รวม 13,134,200   -           13,134,200      0 7 0

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

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

เทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

30,000         -            30,000.00         � 24 เม.ย.62 ร*อยละ 80 ของ
ผู*เข*ารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

2 โครงการจัดงานวัน
รัฐพิธีและวันสําคัญ
อื่นๆ
(สํานักปลัดเทศบาล)

500,000               309,660.00 � ร*อยละ 80 ของ
ผู*เข*ารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

-พิธีบําเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน*อม
รําลึก ร.9ฯ

37,100.00   13 ต.ค.61 ข*าราชการ 
พนักงาน ลูกจ*าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง

ทุกภาคสวนได*
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน*อม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ที่ทรงมีตอ
ปวงชนชาวไทย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-พิธีถวายราช
สักการะพระราชา-
นุสาวรีย)ฯ

76,420.00   21 ต.ค.61 ผู*เข*ารวมพิธี
จํานวน 213 คน

1.มีการรวมพลัง
มวลชน เพื่อถวาย
ราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย)
สมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชินี
นาถ  2.ประชาชน
ทุกหมูเหลา และ
ข*าราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ*าง
และประชาชนทั่วไป
ทุกหมูเหลา ได*
ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีมี
ตอพสกนิกรชาวไทย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-พิธีบําเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน*อม
รําลึก ร.5ฯ

19,560.00   23 ต.ค.61 ข*าราชการ 
พนักงาน ลูกจ*าง
 และประชาชน

ทุกภาคสวนได*
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน*อม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล*า
เจ*าอยูหัว ที่ทรงมี
ตอปวงชนชาวไทย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-93 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-กิจกรรมเนื่องใน
วันคล*ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.9

27,260.00   5 ธ.ค.61 ข*าราชการ 
พนักงาน ลูกจ*าง
 และประชาชน
ในจังหวัดตรัง

ทุกภาคสวนได*
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน*อม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่
ทรงมีตอปวงชนชาว
ไทย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-กิจกรรม "Bike อุน
ไอรัก" จังหวัดตรัง

30,000.00   9 ธ.ค.61 ข*าราชการ 
พนักงาน ลูกจ*าง
 และประชาชน
ในจังหวัดตรัง

การจัดกิจกรรม 
"Bike อุนไอรัก" 
จังหวัดตรัง เปMนไป
ด*วยความเรียบร*อย
และสมพระเกียรติ
และประชาชนเห็น
ความสําคัญในการ
รักษาสุขภาพด*วย
การออกกําลังกาย 
เกิดความรักความ
สามัคคีในครอบครัว
และสังคม

-กิจกรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10

-            28 ก.ค.62

-กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ*าสิริกิติ์ฯ

-            12 ส.ค.62

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

3 โครงการเชิดชู
บุคคลที่ควรบูชา
(สํานักปลัดเทศบาล)

100,000        -            100,000.00       � 10 เม.ย.62 ร*อยละ 80 ของ
ผู*เข*ารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ

อยูระหวาง
ทําเอกสาร
เบิกจาย

4 โครงการบริการฟรี
อินเตอร)เน็ตไร*สาย
เพื่อบริการข*อมูล
สงเสริมการศึกษา
และสนับสนุนการ
ทองเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi)
(สํานักปลัดเทศบาล)

20,000         -            20,000.00         � ก.พ.-ก.ย.62 ร*อยละ 90 
สามารถใช*
บริการได*
ตามปกติ

อยูระหวาง
ดําเนินการ
ติดตอผู*ให*
สัญญาณ
อินเตอร)เน็ต

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

5 โครงการพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได*ให*แก
ประชาชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

150,000                     -          150,000.00 � ดําเนินการ
เดือน
ม.ค.-ก.พ.
62 และ
เดือนมิ.ย.-
ก.ค.62

 - ร*อยละ 80
 ของผู*เข*ารับ
การอบรมมี
ความพึงพอใจ
ในเรื่อง การ
จัดกิจกรรม 
เชน วิทยากร,
 สถานที่,
อบรม,
ระยะเวลา,
ความรู*ความ
เข*าใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

6 โครงการจัด
กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวัน
ขึ้นป=ใหม 
(สํานักการศึกษา)

50,000            35,196.00          14,804.00 � 1-ม.ค.-62 เด็กและ
เยาวชน 

ประชาชน 
เข*ารวมไม

น*อยกวาร*อย
ละ 60 ของ
เปbาหมาย

เด็กและเยาวชน
 ประชาชนเข*า
รวมประมาณ

2.500คนคิดเปMน
ร*อยละ93ของ

เปbาหมาย

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทุก

กลุมอายุเข*ารวม
กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรเพื่อ

ความเปMนสิรมง
คลและอนุรักษ)

ประเพณี

7 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวัน
เข*าพรรษา
(สํานักการศึกษา)

70,000                      -            70,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส3-4

เด็กและเยาวชน
ประชาชนเข*ารวม
ไมน*อยกวาร*อย

ละ 60ของ
เปbาหมาย

8 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา
(สํานักการศึกษา)

22,000            14,093.00            7,907.00 � 19-ก.พ.-62 เด็กและเยาวชน
ประชาชนเข*ารวม
ไมน*อยกวาร*อย

ละ 60ของ
เปbาหมาย

ประชาชนเข*ารวม
กิจกรรม ประมาณ 
350 คน

ผู*เข*ารวมโครงการได*
รวมสืบสานวัฒนธรรม
ดีงามทางพุทธศาสนา

และมีความเข*าใจ
พุทธประวัติวันมาฆบูชา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

9 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวัน
วิสาขบูชา
(สํานักการศึกษา)

30,000                      -            30,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส2-3

เด็กและเยาวชน
ประชาชนเข*ารวม
ไมน*อยกวาร*อย

ละ 60ของ
เปbาหมาย

10 โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
(สํานักการศึกษา)

100,000                     -          100,000.00 � ดําเนินการ
ไตรมาส3

ร*อยละ80
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

11 โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ทางศาสนาอิสลาม
(สํานักการศึกษา)

100,000           99,692.00              308.00 � วันที่ 1 - 
15 เม.ย.62

ร*อยละ80
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระวัด
ควนขัน
(สํานักการศึกษา)

200,000                     -          200,000.00 � วันที่ 
19-20 
เม.ย. 62

ร*อยละ80
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
(สํานักการศึกษา)

450,000          344,092.00        105,908.00 � ดําเนินการ
วันที่ 22  
พ.ย.61

ร*อยละ80
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

มีเด็กเยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปเข*ารวม
กิจกรรม
ประมาณ 3,000
 คน

ผู*เข*ารวมงานมี
ความรู*ความ
เข*าใจเรื่อง
ประเพณีลอย
กระทงได*ถูกต*อง
ประมาณ ร*อยละ
 80

14 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต)
(สํานักการศึกษา)

150,000           32,510.00        117,490.00 � วันที่ 13 
เม.ย.62

ร*อยละ80 
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี

ความพึงพอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

15 โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเที่ยว
(สํานักปลัดเทศบาล)

700,000               338,494.00 � อยางน*อย 2 
กิจกรรม     
อยางน*อย 1 
ชิ้นงาน

-กิจกรรมจัดงาน
เทศกาลตรุษจีน

361,506.00  3-5 ก.พ.62 ประชาชนและ
นักทองเที่ยวเข*า
รวมกิจกรรมทั้ง 3 
วัน เปMนจํานวน
ประมาณ 5,000 คน

จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู*เข*ารวมกิจกรรม
งานเทศกาลตรุษจีน
นครตรัง ประจําป= 
2562 ผู*เข*ารวม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมตาง ๆ 
อยูในระดับมากที่สุด

-โครงการผู*นําเที่ยว
รุนเยาว)

-            เม.ย.-62

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-โครงการแรลลี่เพื่อ
การทองเที่ยวทับ
เที่ยงเมืองเกา

-            พ.ค.-62

-โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ)
แหลงทองเที่ยว

-            ก.ค. - ส.ค.
 62

รวม 2,672,000    1,077,429.00 1,594,571        4 7 4

ยุทธศาสตร
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมสู#ความสมดุลอย#างยั่งยืน
1 โครงการรักษ)น้ํา

ตามแนว
พระราชดําริ
(กองสาธารณสุขฯ)

200,000                     -          200,000.00 � ธ.ค.61 - 
ก.ย.62

 - ร*อยละ 80
 ของผู*เข*า
อบรมมีความรู*
 - มีการเฝbา
ระวังและ
ตรวจวัด
คุณภาพน้ํา 1
 ครั้ง/ป=

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

2 โครงการเสริมสร*าง
การมีสวนรวมการ
จัดการขยะ
เทศบาลนครตรัง
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000                     -          500,000.00 � พ.ค.62 - 
ก.ย.62

1.ร*อยละ 90
 ของผู*อบรม
มีความรู*และ
มีความพึง
พอใจใน
ระดับมากถึง
มากที่สุด
2.เปMนแหลง
เรียนรู*การ
จัดการขยะ
ชุมชนอยาง
น*อย 27 
ชุมชนใน
เทศบาลนคร
ตรัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

3 โครงการเสริมสร*าง
เครือขายเยาวชน
รักษ)สิ่งแวดล*อม
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000                     -          500,000.00 � ธ.ค.61 - 
ก.ย.62

 - ร*อยละ 90
 แกนนํา
นักเรียน
โรงเรียน
เครือขายที่
ผานการ
อบรมมี
ความรู*เพิ่มขึ้น
 - ร*อยละ 90
 ของผู*เข*ารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

4 โครงการพัฒนา
ลําคลองและ
หนองน้ําภายในเขต
เทศบาลนครตรัง
(สํานักการชาง)

100,000                     -          100,000.00 � ธ.ค.61 - 
ส.ค.62

2 ครั้ง/ป= ฟijนฟูคุณภาพน้ํา
 ลดปริมาณขยะ 
วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางในลําคลอง

เปMนการเฝbาระวัง
แหลงน้ํา
สาธารณะสามารถ
เข*าปรับปรุงแก*ไข
ได*ทันการเมื่อเกิด
วิกฤติ

5 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยและฝCง
กลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล
(สํานักการชาง)

12,000,000                 -      12,000,000.00 � ม.ค. - 
ส.ค.62

1 แหง ปริมาณขยะ
ตกค*างสะสมใน
ระบบกําจัดขยะ
ลดลง

อายุการใช*งาน
ของบอฝCกกลบ
ขยะยาวนานขึ้น

ทําสัญญา
แล*ว

รวม 13,300,000   -           13,300,000      0 5 0

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

ยุทธศาสตร
ที่ 6 การสร างความเป�นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการให*ความรู*

ด*านงานทะเบียน
และบัตรแก
ประชาชนทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)

40,000                      -            40,000.00 � พ.ย. 61 -
 พ.ค. 62

ประชาชนมีความรู*
ความเข*าใจผาน
การทดสอบร*อยละ
 80

2 โครงการอบรม
สัมมนาเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
(สํานักปลัดเทศบาล)

500,000               367,306.04 � ร*อยละ 70 ของ
บุคลากรเทศบาล
นครตรังได*รับการ
พัฒนาศักยภาพ

-กิจกรรมที่ 1 
หลักสูตร การ
เสริมสร*างทักษะ
ความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข*องกับการเบิก
จายเงินของ อปท.

132,693.96  24 พ.ย.61 จํานวน 179 คน ได*รับความรู*เกี่ยวกับ 
กม. ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ 
หลักเกณฑ)และ
แนวทางปฏิบัติใหมๆ 
รวมทั้งกรณีศึกษาการ
ใช*เงินงบประมาณที่
เกี่ยวข*องกับการ
เบิกจายได*อยางถูกต*อง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

-กิจกรรมที่ 2 
หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะด*านการ
บริหารโครงการเพื่อ
นําไปสูความสําเร็จ
ขององค)กร

-            พ.ค. 62

3 โครงการ
ประชาสัมพันธ)สูยุค
ไทยแลนด) 4.0
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

300,000           15,845.00        284,155.00 �  - จัดอบรม
วันที่ 14 
มี.ค.62
 - กิจกรรม
เผยแพร
ผลงาน ธ.ค.
 เม.ย. ส.ค.

ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

150,000                     -          150,000.00 � พ.ค.-มิ.ย.
62

ร*อยละ 60 
ของ
กลุมเปbาหมาย
ตามสัดสวน
สําหรับการ
ประชุม
ประชาคม
ท*องถิ่นเข*า
รวมโครงการ

5 โครงการรวมพลัง
สร*างนครตรังสีขาว
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

60,000                      -            60,000.00 � มี.ค.-เม.ย. ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารับ
การอบรม
ผานการ
ประเมิน
ความรู*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

6 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ)
เทศบาลนครตรัง
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

950,000          699,300.00        250,700.00 � ต.ค.61-
ก.ย.62

 - เชาสถานี
วิทยุ 2 แหง
 - จ*าง
ประชาสัมพันธ)
ขาวใน นสพ.
จํานวน 2 
ฉบับ
 - จัดซื้อจัด
เพื่อจัดทํา
รายงาน
ประจําป=

7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด*าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

50,000                      -            50,000.00 � พ.ค.-มิ.ย.
62

ความพึง
พอใจร*อยละ 
80 ของ
ผู*เข*ารวม
อบรม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

8 โครงการปbาย
ประชาสัมพันธ)
เทศบาลนครตรัง
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

735,000                     -          735,000.00 � ม.ค. - 
มิ.ย.62

ร*อยละ 85 
ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง
ได*รับขาวสาร
จากปbาย
ประชาสัมพันธ)
อยางครบถ*วน

อยูระหวาง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัด
จ*าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

9 โครงการออก
สํารวจออกโฉนด
ที่ดินที่เปMน
ทรัพย)สินของ
เทศบาลนครตรัง
(กองคลัง)

70,000            50,620.00          19,380.00 � ต.ค.-ธ.ค.62 ร*อยละ 100 
ของที่ดินของ
เทศบาลนคร
ตรังได*รับการ
ออกโฉนด

เปMนไปตาม
ประกาศ
เทศบาลนคร
ตรัง เรื่อง 
ประกาศใช*
แผนพัฒนา
ท*องถิ่น 
(พ.ศ.
2561-2564) 
เปลี่ยนแปลง
 ครั้งที่ 6/ 
พ.ศ.2561 
ประกาศ ณ 
วันที่ 18 
ธันวาคม 
2561
โอนเพิ่ม 
20,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

10 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
ด*านการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร
และการจัดการ
สิ่งแวดล*อม
(กองสาธารณสุขฯ)

500,000                     -          500,000.00 � พ.ค. - 
ก.ค.62

1.ร*อยละ 80
 ของผู*เข*า
อบรมมี
ความรู*เพิ่มขึ้น
2. ร*อยละ 90
 ผู*เข*าอบรม
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

11 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผู*สูงอายุเทศบาล
นครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

400,000           31,955.00        368,045.00 � ดําเนินการ
จัดประชุม
ชี้แจง
แนวทางการ
ดําเนินการ
โรงรียน
ผู*สูงอายุเมื่อ
วันที่ 19 
ธ.ค.61
 -ขับเคลื่อน
โรงเรียน
ผู*สูงอายุ 
จํานวน 5 
ครั้ง เดือน
เม.ย.-ส.ค.62

 - คะแนน
แบบสอบถาม
หลังการประชุม
อบรมสูงกวา
กอนอบรม
อยางน*อยร*อย
ละ 50
 - ร*อยละ 90 
ผู*เข*ารวมมี
ความพึงพอใจ

มีการจัดประชุม
ชี้แจงจํานวน 1 
ครั้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

12 โครงการคัดเลือก
และเลือกตั้ง
คณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรี
และคณะกรรมการ
บริหารชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000                     -          200,000.00 � ดําเนินการ
เดือน
พ.ย.-ส.ค..
62

 -ร*อยละ 100
  ของจํานวน
กลุมพัฒนา
สตรีและ
จํานวนชุมชน
ในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

13 โครงการจัดเก็บ
ข*อมูลพื้นฐานใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

30,000              7,906.00          22,094.00 �  -ดําเนินการ
จัดประชุม
ชี้แจง
แนวทางการ
จัดเก็บฯ เมื่อ
วันที่19 พ.ย.
61 
 -ดําเนินการ
จัดเก็บข*อมูล
เดือนธ.ค.61-
ก.พ.62 และ
บันทึกข*อมูล
เดือนม.ค.-
มี.ค.62

 - สามารถ
จัดเก็บข*อมูล
เพิ่มขึ้นร*อยละ
 10 ของ
ข*อมูลป=ที่ผาน
มา

14 โครงการจัดทํา
วารสารชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000           62,500.00        137,500.00 � ดําเนินการ
เดือนต.ค.
61-ก.ย..62

 4 ครั้งตอป= ดําเนินการฉบับที่
 1 แล*วเสร็จ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

15 โครงการจัดประชุม
เพื่อรับทราบ
นโยบายและ
กิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000              9,462.00          10,538.00 � ดําเนินการ
จัดประชุม
ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 13
 พ.ย.61 
ครั้งที่ 2 
วันที่ 25 
มี.ค. 62

 -มีผู*เข*ารวม
ประชุมไม
น*อยกวาร*อย
ละ 80 ของ
กลุมเปbาหมาย
ที่ตั้งไว*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

16 โครงการชุมชน
อาสาพัฒนา
ระบอบ
ประชาธิปไตย
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000            29,680.00          20,320.00 � ดําเนินการ
วันที่ 7 
มี.ค.62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เช*ารวม
การอบรม
เข*าใจใน
รัฐธรรมนูญ
สามารถนํา
ความรู*ไป
แนะนําสมาชิก
ในชุมชนได*
และมีอาสา
ประชาธิปไตย
ในชุมชนไม
น*อยกวาร*อย
ละ 80 ของ
เปbาหมาย

มีผู*เข*ารวมโครงการ
จํานวน 157 คน 
และผู*เข*ารวมอบรมมี
ความพึงพอใจในการ
ได*รับทราบข*อมูล
วิธีการเลือกตั้งและ
ข*อห*ามการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช 2562 
ระดับมากขึ้นไป คิด
เปMนร*อยละ 77.30 
และมีความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข*า
รวมโครงการระดับ
มากขึ้นไป คิดเปMน
ร*อยละ 89.30

1.ประชาชนได*
รับทราบข*อมูล 
บทบาทหน*าที่และ
สิทธิของตนเอง
2.ประชาชนได*
รับทราบแนวทางการ
เลือกตั้ง วิธีการ
เลือกตั้งและข*อห*าม
ตาง ๆ
3.ประชาชนและผู*นํา
ชุมชนได*ขยายผล
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไปสูชุมชน
4.ทําให*การเลือกตั้งมี
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม
และลดความขัดแย*ง
ในชุมชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

17 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000            42,424.00            7,576.00 � ดําเนินการ
วันที่ 29 
มี.ค.62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา/มี
ความพึงพอใจ

มีผู*เข*ารวมอบรม
ตามโครงการ 
จํานวน 140 คน 
และผู*เข*ารวม
อบรมมีความพึง
พอใจโดยรวมใน
การเข*ารวม
โครงการ ระดับ
มากขึ้นไป คิดเปMน
ร*อยละ 94.20

1.กลมสตรีมีความรู* 
ความเข*าใจในการ
ดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลนครตรัง
2.คณะกรรมการ
พัฒนากลุมสตรี
เทศบาลนครตรังมี
ความเข*าใจใน
แผนปฏบัติงานในการ
ดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลนครตรัง
3.สตรีได*ชวย
ประชาสัมพันธ)เพิ่ม
สมาชิกกองทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร*างงาน
 สร*างรายได*สนุบสนุน
การจัดทํากิจกรรม
สร*างภาวะผู*นํา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

18 โครงการแผน
แมบทชุมชน
พึ่งตนเอง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000                      -            50,000.00 � ดําเนินการ
เดือน
พ.ค.-มิ.ย.
62

 -ร*อยละ 100
 ของจํานวน
ชุมชนทั้งหมด
เข*ารวมจัดทํา
แผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

19 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด*วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000            47,615.00            2,385.00 � ดําเนินการ
เมื่อวันที่  
20-21 ธ.ค.
61 ณ 
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
ศูนย)ศึกษา
นอกที่ตั้งตรัง
 (กิจกรรม
ฝcกอบรม
หลักสูตร
สมาร)ทโฟน
เพื่องาน
พัฒนา
ชุมชนยุค
ใหม)

 - ผู*เข*ารวม
โครงการจาก
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
ตรังและ
ผู*เกี่ยวข*อง
จํานวน 100 
คน
- ผู*เข*ารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ของผู*เข*ารวม
โดยรวม คิด
เปMนร*อยละ 80

 - ผู*เข*ารวม
โครงการจํานวน 53
 คนและผู*เข*ารวม
อบรมได*รับ
ประโยชน)จาก
โครงการ คิดเปMน
ร*อยละ 93.21
 - ผู*เข*ารวมอบรมมี
คะแนนเพิ่มขึ้นโดย
เปรียบเทียบจาก
แบบทดสอบกอน
และหลังการ
ฝcกอบรม คิดเปMน
ร*อยละ 70 จาก
จํานวนผู*เข*ารวม
อบรมทั้งหมด

 - ชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
สามารถนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง ๆ 
มาใช*ในการ
เสริมสร*างองค)กร
ชุมชนให*มีความ
เข*มแข็งและ
จัดการตนเองได*
อยางสอดคล*อง
กับพัฒนาการ
ชุมชน สังคม

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

20 โครงการเพื่อนชวย
เพื่อน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

20,000                      -            20,000.00 � ดําเนินการ
เดือน
พ.ค.-มิ.ย.
62

 -สามารถ
ดําเนินการได*
ครบ 100 % 
ตาม
เปbาหมายที่
กําหนดไว*

21 โครงการลูกเสือ
ชาวบ*านเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ*าอยูหัวฯ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

200,000                     -          200,000.00 � ดําเนินการ
เดือนมิ.ย-
ก.ค..62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
มีความพึง
พอใจตอ
โครงการ  เชน
 สถานที่,เวลา,
วิทยากร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

22 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีชุมชน
เทศบาลนครตรัง
(กองสวัสดิการ
สังคม)

500,000                     -          500,000.00 � ดําเนินการ
เดือนมิ.ย.-
ก.ค.62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารับ
การอบรม/
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให*
ความรู*และ
ทัศนศึกษาดู
งานมีความพึง
พอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

23 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ผู*นําองค)กรชุมชน
คณะกรรมการ
บริหารชุมชนและ
กลุมตางๆ
(กองสวัสดิการ
สังคม)

500,000                     -          500,000.00 � ดําเนินการ
เดือนมิ.ย.-
ก.ค.62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
โครงการ
อบรมมี
ความรู*ความ
เข*าใจ
บทบาท
หน*าที่ของ
ตนเองและมี
ความพึงพอใจ
ในการเข*า
รวมโครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

24 โครงการสร*าง
ทักษะชีวิตในวัยรุน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

50,000                      -            50,000.00 � ดําเนินการ
เดือนมิ.ย. 
62

 -ร*อยละ 80 
ของผู*เข*ารวม
การอบรมมี
ความรู*ใน
การปbองกัน
ตนเองและ
ความพึงพอใจ
ในการเข*า
รวมโครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

25 โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อ
สงเสริมการมีสวน
รวมและเพื่อความ
เข*มแข็งชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

574,300          191,850.00        382,450.00 � ดําเนินการ
เดือน พ.ย.
61-ส.ค.62
 อยูใน
ขั้นตอน
ชุมชนเสนอ
โครงการ
เพื่อขอรับ
สนับสนุน
งบประมาณ

 -ร*อยละ 100
 ของจํานวน
ชุมชนที่ได*รับ
งบประมาณ
สามารถสง
หลักฐานการ
เบิกจายได*
ถูกต*องตาม
ระเบียบ

อยูใน
ขั้นตอนรับ
งบประมาณ
เพื่อ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

26 โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อ
สงเสริมการมีสวน
รวมและเพื่อความ
เข*มแข็งของกลุมสตรี
(กองสวัสดิการ
สังคม)

403,400                     -          403,400.00 � ดําเนินการ
เดือนพ.ย.
61-ส.ค.62

 -ร*อยละ 100
 ของจํานวน
ชุมชนที่ได*รับ
งบประมาณ
สามารถสง
หลักฐานการ
เบิกจายได*
ถูกต*องตาม
ระเบียบ

อยูใน
ขั้นตอน
กลุมสตรี
เสนอ
โครงการ
เพื่อขอรับ
สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

รวม 6,652,700    1,321,851   5,330,849        5 10 11

146 รวมทั้งสิ้น 146 โครงการ 252,209,160 96,356,786    155,852,374     28 88 30

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)



-126 -

แล ว
เสร็จ

หมายเหตุอยู#
ระหว#าง

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ลําดับ
โครงการ/
หน#วยงาน

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

 คงเหลือ

ตัวชี้วัด
โครงการ (KPI)

 ตาม
แผนพัฒนาสี่ป5

ผลผลิต/
ผลที่ได รับ
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ
/
ผลที่ได รับ

เชิงคุณภาพ

ไม#ได 
ดําเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ

ห วงเวลา
ดําเนินการ

 เบิกจ#าย

จํานวนโครงการ ตั้งไว* เบิกจาย เสร็จ ระหวาง ยังไมทํา
สํานักปลัดเทศบาล 13 3,220,000.00      729,160.96               2       11            -           

กองวิชาการและ
แผนงาน

7 2,305,000.00      715,145.00               1       2             4              

กองคลัง 1 70,000.00          50,620.00                 -    1             -           

สํานักการช�าง 9 25,234,200.00    -                          -    9             -           

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม

18 6,162,900.00      319,424.00               2       15            1              

กองสวัสดิการสังคม 31 82,673,300.00    41,009,198.00           7       12            12            

สํานักการศึกษา 67 132,593,760.00  53,533,237.56           16     38            13            

146 252,259,160.00  96,356,785.52   28    88          30          

ร*อยละ 100 38.20               19.18 60.27     20.55      

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป=งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

ส�วนท่ี 4 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท+องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561 – 
2564) ของเทศบาลนครตรัง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร5 โดยแบ6งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป7น 3 ลักษณะ คือ 
 1. ขอบเขตด+านกลุ6มเป:าหมาย ได+แก6 ประชาชนผู+รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมิน
ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุ6มตัวอย6าง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน6(Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย6าง 
    n     =     ขนาดของประชากร 
    N     =     ขนาดของกลุ6มตัวอย6าง 
 ข+อมูลประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ5 2562 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 59,743คนและ
ต+องการใช+ระดับความเชื่อม่ันร+อยละ 95 จึงใช+ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ6มตัวอย6างเท6ากับ 0.05 ดังนั้น
จึงคํานวณขนาดกลุ6มประชากรได+ดังนี้ 
    n     =       59,743 
              1+59,743 (0.05)2 
    n     =     397.33 
 ดังนั้น จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุ6มตัวอย6าง จํานวน 400 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม– กันยายน 2562 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผู+บริหารและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
 

 2. ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการท้ัง 6 ยุทธศาสตร5การพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหน6วยงานใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

 3. ขอบเขตด+านระยะเวลา ได+มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน 1 ครั้ง โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม– กันยายน 2562 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 
 

 ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะต+องนําเครื่องมือท่ีใช+ในการ
ติดตามประเมินผลไปใช+ โดยเครื่องมือท่ีใช+ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้ 

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป�  

พ.ศ.2562 
โดยเม่ือดําเนินการโครงการแล+วเสร็จให+แต6ละสํานัก/กอง สรุปผลโครงการส6งกองวิชาการฯ เพ่ือนํามาสรุปผล
โครงการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจต6อผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป� พ.ศ.2562 ซ่ึงจะใช+ในการติดตามประเมินผลในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป7นผู+ดําเนินการ โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง 
 

 การวิเคราะห5ข+อมูลใช+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 
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สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป� พ.ศ.2562 
จะแบ6งออกเป7น 3 ส6วน ได+แก6 
 ส6วนท่ี 1 ข+อมูลท่ัวไป 
 ส6วนท่ี 2 ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
  2.1 ด+านการบริหารจัดการ 
  2.2 การบริการไปสู6ประชาชนและความพึงพอใจในการให+บริการสาธารณะของเทศบาล 
  2.3 ความพึงพอใจต6อผลการดําเนินงานในแต6ละยุทธศาสตร5 
 
ตัวอย6างแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป$ พ.ศ.2562 

 
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  
การดูแลสวนสาธารณะ 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 เช6นโครงการส6งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู+ศูนย5การเรียนรู+ตามแหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส6งเสริม
กิจกรรมรักการอ6าน โครงการส6งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข+าค6ายเยาวชนสัมพันธ5 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห6งชาติ โครงการห+องสมุดเ พ่ือการเรียนรู+  โครงการส6ง เสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาต6างประเทศขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

     

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

โครงการช6วยเหลือประชาชนทางด+านกฎหมาย โครงการป:องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช6วงเทศกาล 
โครงการสงเคราะห5ผู+ประสบภัยพิบัติต6าง ๆ โครงการฝuกอบรมเยาวชนภาคฤดูร+อน โครงการโรงพยาบาล 
หม่ืนเตียง โครงการส6งเสริมการแพทย5แผนไทยและแพทย5ทางเลือก โครงการดูแลผู+สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระยะ
ยาว โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการ ผู+ดูแลคนพิการ และผู+สูงอายุ โครงการสงเคราะห5ผู+ทุกข5ยากหรือ
ด+อยโอกาส โครงการแข6งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข6งขันกีฬาประเภทต6าง ๆ ฯลฯ 

     

3 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย�างมีคุณภาพ 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก6อสร+างถนนและท6อระบายนํ้า โครงการปรับปรุง
อุปกรณ5 เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก6อสร+าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ฯลฯ 

     

4 ยุทธศาสตร=การพัฒนาด*านเศรษฐกิจ ควบคู�การส�งเสริมการท�องเท่ียวและอนุรักษ= 
เชิดชูอัตลักษณ=ของท*องถ่ินมีโครงการสําคัญ เช6นโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญอื่น ๆ โครงการ

พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได+ให+แก6ประชาชน  โครงการส6งเสริมพัฒนาการท6องเท่ียว โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง
ในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต6าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
เน่ืองในวันขึ้นป�ใหม6 ฯลฯ 

     

5 ยุทธศาสตร=การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมสู�ความสมดุล 
อย�างย่ังยืนมีโครงการสําคัญ ได+แก6 โครงการรักษ5นํ้าตามแนวพระราชดําริ โครงการเสริมสร+างการมีส6วนร6วม

การจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร+างเครือข6ายเยาวชนรักษ5ส่ิงแวดล+อม โครงการพัฒนาลํา
คลองและหนองนํ้าภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝoงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

     

6 ยุทธศาสตร=การสร*างความเป>นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีโครงการสําคัญ เช6นโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล โครงการส่ือประชาสัมพันธ5เทศบาลนครตรัง โครงการส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู+สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด+วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส6งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
ผู+นําองค5กรชุมชนและกลุ6มต6าง ๆ โครงการสร+างทักษะชีวิตในวัยรุ6น ฯลฯ 

     

ป@ญหาและข*อเสนอแนะอ่ืนๆ          
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