




 
 

คำนำ 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล พร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรังเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและ 
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก เป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการเพ่ือให้เกิด 
การปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่าการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผล เป็นขั ้นตอนสำคัญในการวางแผน การดำเนินงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าทีก่ำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้ง 
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้เพื่อติดตามความคืบหน้า 
ในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ  ภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งจะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 
เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครตรัง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ

ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครตรัง 
 2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครตรัง 
 2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลนครตรังที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้
การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลนครตรังกำหนดให้มีข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  2) ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการติดตามฯ กำหนด 
  5) ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6) รายงานผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลนครตรังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามคำสั ่งเทศบาลนครตรัง ที่  1015/2563 สั ่ง ณ วันที ่ 7 ตุลาคม 2563 เรื ่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง และคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 1116/2563  
สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก) ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด จำนวน 11 คน  ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน  

ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

  1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครตรัง  ได้ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลนครตรังได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยกำหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของโครงการกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

 ทั้งนี้  ได้กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยกำหนด
ประชุมติดตามและประเมินผล เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

3.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูลติดตามและประเมินผล  
               (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

    (2) ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 154 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
    (3) ผู้รับบริการจากเทศบาลนครตรัง (ประชาชน) จำนวน 397 คน ได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง 
    n     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
    N     =     ขนาดของประชากร 
 และใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05  
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      2) เครื่องมือติดตามและประเมินผล 
      (1) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    (2) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง   
    (3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง  

  3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ในดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาลนครตรังกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
          (1) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานของเทศบาลนครตรังนำแบบ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
      (2) กองวิชาการและแผนงานของเทศบาลนครตรังแจ้งแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ทุกสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทุกวันที่ 10 ของเดือน และจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลที่ได้รับเชิงปริมาณและคุณภาพ และรายงานผลต่อที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนการงาน เพื ่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุผลต่อไป 

     (3) นำแบบประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรัง
กระจายทุกพื้นที่ จำนวน 397 ชุด และรวบรวมกลับมายังฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงานของเทศบาลนครตรัง  
  4) การวิเคราะห์ข้อมูล    
      เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่  ในส่วนของ
เทศบาลนครตรังได้กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้  
           (1) วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ ่น และความ
สอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
      (2) วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
           (3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง  
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.3 การรายงานผล 
 การรายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครตรัง ในส่วนของเทศบาลนครตรังได้กำหนดการรายงานผลไว้ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2) กองวิชาการฯ นำเสนอรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง
ผู้เกี่ยวข้องในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แก้ไข  ผ่านการวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ/หรือ
โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)   
แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เสนอ รายงานผล 

เสนอ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล

นครตรัง 
 

เสนอ เสนอ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน 
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 ทั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีดังนี ้
 4.1 แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดังปรากฏในภาคผนวก)  ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามฯ 
จำนวน 11 ท่าน ติดตามและประเมินผลด้วยแบบพิจารณาดังกล่าว  
 4.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  โดยให้มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
กำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง  โดยมีการวางแผนติดตาม
และประเมินผล ซึ่งจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2) มาวิเคราะห์ แล้วเขียน
รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

5. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ คือ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนิน
โครงการ  และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินไปใช้สำหรับการวางแผนจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งประโยชน์เหล่านั้นสามารถจำแนกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งสามารถนำไปกำหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที ่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 
 5.3 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนา 
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 5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนา เพื่อนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งจะทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ 
 5.5 สามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ผู้จัดทำ/รับผิดชอบโครงการ
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียด 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

5.6 ผู้บริหารทุกระดับสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 

5.7 ทำให้การดำเนินการตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด 

5.8 ทำให้ภารกิจของบุคลากรแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายมีความสอดคล้องประสาน กัน การ
ทำงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

เทศบาลนครตรังได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งได้
อนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้ อยู่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
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สำหรับการแปลงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้น เทศบาลนครตรังได้
ดำเนินการภายใต้พันธกิจการพัฒนาระดับส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง ดังต่อไปนี้ 

สำนักการศึกษา 
-  จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

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

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

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

สำนักการช่าง 

 -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 -  การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 
 -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
 -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้าง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

กองคลัง 

-  การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำแผนเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
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-  บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
-  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง

การ นโยบายของผู้บริหาร เพ่ือเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา 
-  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงิน

อย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็ นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

-  ใช้ระบบ GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

-  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัดเทศบาล 

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  การอำนวยความสะดวก   สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
-  การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
-  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม 
-  การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
-  อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สาถนที่ของอาคารสำนักงาน 
-  การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

กองวิชาการและแผนงาน 

-  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  การจัดทำงบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 
-  การจัดการด้านกฎหมายเพ่ือดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้ 
-  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
-  การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์ 
-  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพ่ือให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-  จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

1)  บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
2)  บริการด้านการป้องกันโรค 
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3)  บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป 
4)  บริการฟ้ืนฟูสภาพ 
5)  บริการด้านทันตกรรมพ้ืนฐาน 
6)  บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ 

-  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

 -  สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบำบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก 

(Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  รักษา ส่งเสริม  ติดต่อ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการดำเนิน

ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
-  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง)  

(Local Agenda 21) 
-  ควบคุม กำกับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตลอดถึงการ

พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะที่ดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย 
 -  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

กองสวัสดิการสังคม 

- ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
- อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สำหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรัง  คือ  “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทำงานเป็นทีม” 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

 เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน โครงการต่าง ๆ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนนำมา
จัดทำโครงการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษา 
เพื่อความเปน็เลิศพร้อมเขา้
สู่ประชาคมอาเซยีน 

72 158,927,000 53 154,767,507 62 247,848,447 36 152,127,847 2 500,000 

2. การพัฒนาดา้นสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเ่มอืงแห่ง
ความสขุ 

78 117,471,600 71 140,063,201 74 160,931,600 66 93,028,600 48 78,748,600 

3. การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนาเมือง
อย่างมีคณุภาพ 

36 126,334,300 30 150,064,200 10 37,655,000 4 12,510,000 - - 

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
ควบคูก่ารส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวและอนรุักษเ์ชิดชู 
อัตลักษณข์องท้องถิ่น 

7 9,671,000 10 207,520,000 8 325,520,000 6 5,520,000 6 5,520,000 

5. การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มสู่ความสมดุล
อย่างยั่งยนื 

8 29,050,000 7 26,260,000 7 24,660,000 8 26,360,000 7 24,660,000 

6. การสรา้งความเป็นเลศิ
ทางการบรหิารจดัการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

41 56,788,505 38 42,259,600 36 27,474,900 31 23,512,000 30 13.012,000 

รวม 242 498,242,405 209 720,934,508 197 824,089,947 151 313,058,447 93 122,440,600 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลนครตรังซึ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลนครตรังได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 49 126,447,400 
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 46 92,508,520 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 7 13,134,200 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิดชู อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น 

15 2,857,000 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 5 13,300,000 
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 26 6,652,700 

รวม 148 254,899,820 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และโครงการค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 148 โครงการ งบประมาณ
ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 254,899,820 บาท สามารถจำแนกผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
ตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ยุทธศาสตร ์
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ไดด้ำเนินการ/ 
ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 49 126,447,400 100,814,027 37 11 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 46 92,508,520 79,334,660 43 - 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 7 13,134,200 2,597,500 4 3 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 15 2,857,000 2,135,554 12 1 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 13,300,000 7,591,351 5 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 26 6,652,700 3,512,728 23 1 2 

รวมทั้งสิ้น 148 254,899,820 195,985,820.57 124 16 8 
ร้อยละ 100 76.89 83.78 10.81 5.41 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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ตารางท่ี 4  ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ไดด้ำเนินการ/
ยกเลิกโครงการ 

1.สำนักปลัดเทศบาล 13 3,340,000 1,839,648.96 12 1 - 
2.กองวิชาการฯ 7 2,305,000 599,615 6 1 - 
3.กองคลัง 1 70,000 51,125 1 - - 
4.สำนักการช่าง 9 25,234,200 9,252,500 6 3 - 
5.กองสาธารณสุขฯ 18 6,232,920 4,224,933.34 16 - 2 
6.กองสวัสดิการสังคม 31 82,723,300 72,375,200.20 28 - 3 
7.สำนักการศึกษา 69 134,994,400 107,642,798.07 55 11 3 

รวมทั้งสิ้น 148 254,899,820 195,985,820.57 124 16 8 
ร้อยละ 100 76.89 83.78 10.81 5.41 

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 จากตารางสรุปได้ว่า เทศบาลนครตรังมีโครงการประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน 148 โครงการ 
งบประมาณ 254,899,820 บาท  โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
83.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81 และไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
โครงการ จำนวน 8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีผลการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นเงิน 195,985,820.57 
บาท คิดเป็นร้อยละ 76.89 

(2) โครงการค้างจ่ายปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีจำนวน 240 รายการ งบประมาณ 277,028,000 บาท 
มีผลการดำเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ จำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 5  ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานโครงการค้างจ่ายปี พ.ศ. 2560 – 2561   

หน่วยงาน 
จำนวน 
รายการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ 
เบิกจ่าย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ยกเลิก
รายการ กำหนด

รูปแบบ 
ดำเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1.สำนักปลดัเทศบาล 36 5,941,400 4,071,398 1 1 - 29 5 
2.กองคลัง 14 2,323,300 1,613,388 - - 1 13 - 
3.กองสวัสดิการสังคม 6 482,000 394,950 - - - 6 - 
4.กองสาธารณสุขฯ 49 11,952,400 7,641,030 - - - 41 8 
5.สำนักการชา่ง 32 183,819,700 26,466,553 3 3 4 19 3 
6.สำนักการศึกษา 28 29,896,700 6,234,870 7 - 2 17 2 
6.1 โรงเรียนเทศบาล 
1 (สงัขวทิย์) 

14 9,322,500 9,227,067 - - - 14 - 

6.2 โรงเรียนเทศบาล 
2 (วดักะพงัสุรนิทร์) 

12 9,794,600 5,556,293 - - 1 11 - 

6.3 โรงเรียนเทศบาล 
3 (บา้นนาตาลว่ง) 

12 1,942,900 1,016,600 - - - 9 3 
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หน่วยงาน 
จำนวน 
รายการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ 
เบิกจ่าย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ยกเลิก
รายการ กำหนด

รูปแบบ 
ดำเนินการ
ทางพัสด ุ

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ่าย 

6.4 โรงเรียนเทศบาล 
4 (วดัมัชฌิมภูมิ) 

7 1,364,500 486,779 2 1 1 3 - 

6.5 โรงเรียนเทศบาล 
5 (วดัควนขนั) 

8 6,607,500 1,902,000 1 - 3 4 - 

6.6 โรงเรียนเทศบาล 
6 (วดัตนัตยาภิรม) 

10 9,117,500 51,400 2 1 3 3 1 

6.7 โรงเรียนเทศบาล 
7 (วดัประสิทธชิัย) 

6 2,420,000 1,482,200 1 - 1 3 1 

6.8 โรงเรียนเทศบาล 
8 (อนบุาลฝนัที่เปน็
จริง) 

6 2,043,000 1,050,900 - - - 6 - 

รวม 240 277,028,000 67,195,228 17 6 16 178 23 
ร้อยละ 100  24.26 7.08 2.50 6.67 74.17 9.58 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 จากตารางสรุปได้ว่า โครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ. 2560 – 2561 จำนวน 240 โครงการ มีผลการ
ดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบ จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.08 อยู่ในขั้นตอนการ
ดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.50 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 16 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 178 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.17 มีโครงการ
ที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.58 งบประมาณ 277,028,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
โครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 เป็นเงิน 67,195,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.26  

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

 จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากประชาชน จำนวน 400 คน และการตอบแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 35 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 435 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ ชาย 

หญิง 
85 
350 

19.54 
80.46 

1.2 อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

4 
10 
47 
63 
119 
192 

0.92 
2.30 
10.80 
14.48 
27.36 
44.14 

1.3 การศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

90 
81 
27 
182 
51 
4 

20.69 
18.62 
6.21 
41.84 
11.72 
0.92 

1.4 อาชีพหลัก รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

115 
23 
125 
43 
7 
17 
105 

26.44 
5.29 
28.74 
9.89 
1.61 
3.91 
24.14 

1.5 ตำแหน่งทางสังคม ผู้นำชุมชน 
ผู้นำสตรี 
ผู้นำผู้สูงอายุ 
ผู้นำกลุ่มเยาวชน 
กรรมการสถานศึกษา 
อสม. 
อปพร. 
อ่ืนๆ 

57 
77 
41 
3 
4 
4 
29 
220 

13.10 
17.70 
9.43 
0.69 
0.92 
0.92 
6.67 
50.57 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
ตารางท่ี 7  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ด้านการบริหารจัดการ          
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.17 มากที่สุด 
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.04 มากที่สุด 
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.01 มากที่สุด 
4 การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 3.91 มาก 
5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 4.12 มากที่สุด 
6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 4.06 มากที่สุด 
7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
4.07 มากที่สุด 

8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.89 มาก 
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.97 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.02 มากที่สุด 
 สรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง  ด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง 9 ประเด็น เท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  80.40 

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

ตารางท่ี 8  การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล      
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การบริการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การ
บริการเต็นท์ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

4.26 มากที่สุด 

2 การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระ
ภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้ อ
แบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ 

4.13 มากที่สุด 

3 การบริการของกองวิชาการและแผนงาน  เช่น เสียงตามสาย การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ 
 
 

4.09 มากที่สุด 
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ลำดับ การบริการสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4 การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแล
รักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ 

3.92 มาก 

5 การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
ให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ 

4.17 มากที่สุด 

6 การบริการด้านสวัสดิการสังคม  เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4.26 มากที่สุด 

7 การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ 

3.98 มาก 

8 การให้บริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 4.15 มากที่สุด 

9 ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล 
9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ 

 
4.06 

 
มากที่สุด 

9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

4.02 มากที่สุด 

9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การ
จัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ฯลฯ 

4.09 มากที่สุด 

9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

4.06 มากที่สุด 

 รวมค่าเฉลี่ย 4.10 มากที่สุด 

 สรุปความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.10  ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.00 
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2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี 9  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน

การสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู้ศูนย์การเรียนรู้
ตามแหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 

4.12 มากที่สุด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข มี
โครงการสำคัญ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการ
นันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก
หรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ฯลฯ 

4.13 มากที่สุด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่าง
มีคุณภาพ มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนน

และท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟ
จราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ 

3.99 มาก 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดงาน

วันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ  โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 

4.00 มาก 

5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษ์น้ำตาม 

แนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง 
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนอง
น้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบ 
ถูกหลักสุขาภิบาล 

3.91 มาก 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

6 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ

บุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ 

4.06 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.03 มากที่สุด 

 สรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
เท่ากับ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.60 

 สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 3 ด้าน 

ตารางท่ี 10  สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 3 ด้าน  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ด้านการบริหารจัดการ 4.02 มากที่สุด 
2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาล 
4.10 มากที่สุด 

3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 4.03 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ย 4.05 มากที่สุด 

 ทั้งนี้ สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลและความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เท่ากับ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.00 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

 1) เรื่องการเก็บภาษีโรงเรือน เขาแจ้งบ้านว่างเพราะเสื่อมสภาพแล้ว เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่ หม้อไฟก็
ยกเลิกแล้ว ประปาก็ยกเลิกแล้ว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบไหน มีหนังสือให้มาจ่ายภาษีหลายฉบับ 
 2) จัดโครงการเกี่ยวกับผู้พิการถ้ามีการจัดโครงการสม่ำเสมอจะดีมาก 
 3) โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือนำสิ่งที่ดีจากการได้ไปดูมาพัฒนาชุมชนตนเอง เป็นเรื่องที่ดีแต่ขอ
เสนอว่าคนที่ไปดูงานแล้วอยากไปอีกเปลี่ยนให้คนอ่ืนที่ทำงานในชุมชนได้ไปดูบ้าง เพราะมีสิทธิ์ต่างกัน ขอใช้
สิทธิ์บ้าง ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาและเปลี่ยนแปลง 
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 4) ควรจะมีการจัดทำด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแผนงานของเทศบาล
นครตรัง ด้านการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ 
 5) การจัดโครงการที่ให้ความรู้กับคนพิการเพ่ือให้ได้มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนพิการได้
เรียนรู้และมีความกล้าแสดงออก 
 6) บริเวณหอนาฬิกาตรัง ภาพลักษณ์ไม่สวยงามสมควรปรับปรุงให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง 
ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงราย บริเวณหอนาฬิกาจะเป็นภาพประทับใจของบ้านเมืองและนักท่องเที่ยวที่ได้ 
จังหวัดตรังยังไม่มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษ เป็นอัตลักษณ์ท่ีเด่น ๆ 
 7) ห้องสุขาตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่สะอาด 
 8) มีขยะ สิ่งที่ไม่สวยงาม รอบตัวเมืองตรัง ฟุตบาททางเท้าชำรุด นักท่องเที่ยวผู้พิการเดินทางไม่
ปลอดภัย เส้นทางถนนไม่มีชื่อถนน / ซอย ป้ายหลุดหาย ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง 
 9) ระบบสัญญาณ wi-fi สำหรับในเมืองใช้ไม่ได้ควรมีการปรับปรุง 
 10) ตลาดสดเทศบาล แหล่งรวมอาหารสินค้าที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน พบเห็นคือ ขยะเต็ม มีกลิ่น 
ทางเดินเต็มไปด้วยน้ำเสีย สภาพตัวอาคารตลาดไม่สะอาดตา เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หน้าตลาดสดเต็มไปด้วย
ขยะไม่สวยงาม ทางเดินไม่มี มีแต่สิ่งของปฏิกูล 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก) 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก) 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังกำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      (1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้รายงานผล
การดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่ามีผลสำเร็จเพียงใดเมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และนำผลที่ได้มาปรับกลยุทธ์ การ
ดำเนินงาน เพ่ือให้โครงการพัฒนาสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
      (2) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จ
สิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ  (รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับ
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แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้น และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครตรัง 
 3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลนครตรังมาปฏิบัติงาน 
 4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆที่กำหนดไว้  
 5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้รับกับ
ทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน 
ระยะเวลา เป็นต้น 
 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครตรังทั้งในระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอเมืองตรังและจังหวัดตรัง
ด้วย เพราะว่ามคีวามสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังสามารถกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน 
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครตรัง 
 2) การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล  
 1) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ซึ่งให้ทุกหน่วยงานรายงานกองวิชาการฯ ทุกเดือน เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้แต่ละ
สำนัก/กอง สรุปผลโครงการส่งกองวิชาการและแผนงาน เพ่ือนำมาสรุปผลโครงการในภาพรวม 

2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง  ประจำปี พ.ศ. 2563  
ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป็น
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ผู้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรังในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  โดยแบ่งขอบเขตการติดตาม
ประเมินผลออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  (1) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดย
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม 
โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ หรือ เปอร์เซนต์) 
    n     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือ ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
    N     =     ขนาดของประชากร 
 ข้อมูลประชากร ณ เดือนตุลาคม 2563 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจำนวน 56,971 คน และ
ต้องการใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ดังนั้นจึงคำนวณขนาดกลุ่ม
ประชากรได้ดังนี ้
    n     =       56,971 
              1+56,971 (0.05)2 
    n     =     397.21 
 ดังนั้น จะทำการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 397 คน โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 และสรุปผลความพึงพอใจนำเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
  (2) ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
  (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ประกอบด้วย 
 1) ลักษณะแบบประเมินเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่
ใช้ คือ หาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
 2) ลักษณะแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
 โดยใช้   0   แทนคำตอบ  ไม่เคยใช้บริการ/ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 



-24- 
 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean: M) สำหรับการแปลผลข้อมูลใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยตามแนวคิด ของเบสท์ (Best. 1998) โดยกำหนดค่าอันตรภาคชั้น น้ำหนักคะแนนในการแบ่งช่วง
ชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 - 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 - 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 - 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย ได้จากผู้ที่ประเมินความพึงพอใจซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการ 

สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2563 
จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป 

 ทั้งนี้  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2563  
ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏดังภาคผนวก  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

การวิเคราะห์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การพิจารณา
ให้คะแนนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลนครตรังจากประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดังปรากฏในภาคผนวก) กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทั้ง 11 คน ให้ตอบแบบพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงานได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สรุปผลดังต่อไปนี้ 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์   

ตารางท่ี 11  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.59 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.11 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 53.57 
      3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.91 
      3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.91 
      3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.73 
      3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.55 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.55 
      3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.55 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.73 
      3.8  แผนงาน (5) 4.55 
      3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.09 

รวมคะแนน 100 88.27 

จากตารางที่ 11 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าจากจำนวน
เต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 88.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.27 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
ตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได้ 
n = 11 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 17.59 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ 
การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 2.73 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.95 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) 1.95 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.85 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.65 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.85 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.48 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.68 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนิน 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.45 

จากตารางที่ 12 คะแนนประเมินข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า
จำนวนเต็ม 20 คะแนน  ได้คะแนน 17.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.95 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลทีอ่ยู่ในระดับ
ดีมาก 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ตารางท่ี 13  คะแนนประเมินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได้ 
n = 11 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 17.11 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(5) 4.41 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2.57 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.61 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.61 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.36 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน  ได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.55 

จากตารางที่ 13 คะแนนประเมินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ พบว่า จำนวนเต็ม 20 คะแนน   
ได้คะแนน 17.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.55 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลทีอ่ยู่ในระดับดีมาก 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ตารางท่ี 14  คะแนนประเมินยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉล่ียที่ได้ 
n = 11 

3. ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 60 53.57 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.91 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8.91 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกบัแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10) 8.73 

3.4 วิสัยทศัน ์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นต้องการจะ
เปน็หรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กบัโครงการพัฒนา 

(5) 4.55 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วธิีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลวุิสัยทัศนน์ั้น 

(5) 4.55 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4.55 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแนว่แน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ใหบ้รรลวุิสัยทัศน์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 4.73 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิน่ โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.55 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่ำไปสูก่ารพัฒนาทอ้งถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

(5) 4.09 

รวมคะแนน 100 88.27 
จากตารางที่ 14 คะแนนประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า จำนวนเต็ม 60 คะแนน  ได้คะแนน 53.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.28 
แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  กำหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้พิจารณาให้คะแนนแล้ว  
สรุปผลการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

ตารางท่ี 15  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 9.18 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.86 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.86 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 8.82 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.32 
     5.1    ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.64 
     5.2    กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.73 
     5.3    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 
    นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4.41 

     5.4    โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.45 
     5.5    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง 
    กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.45 

     5.6    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.18 
     5.7    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.61 
     5.8    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
    มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.27 

     5.9    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.36 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.45 
     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    และผลคาดว่าที่จะได้รับ 

(5) 4.36 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.41 
รวมคะแนน 100 89.04 

จากตารางที่ 15 คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า จากจำนวนเต็ม 
100 คะแนน ได้คะแนน 89.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.04 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง 
ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 
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2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา  

ตารางท่ี 16  คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์พัฒนา 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.18 

 จากตารางที่ 16 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 10 คะแนน  ได้คะแนน 9.18 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.80 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก 

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางท่ี 17  คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

การประเมินผล 
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัต ิ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.86 

จากตารางที่ 17 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 10 คะแนน  ได้คะแนน 8.86 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.60 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก 
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ตารางท่ี 18  คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)  

10 8.86 

จากตารางที่ 18 คะแนนประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พบว่า จำนวนเต็ม 10 
คะแนน  ได้คะแนน 8.86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.60 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตารางท่ี 19  คะแนนประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.82 

จากตารางที่ 19 คะแนนประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า จำนวนเต็ม 10 คะแนน   
ได้คะแนน 8.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20 แสดงให้เห็นว่า มีข้อมูลที่อยู่ในระดับดีมาก 
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2.6 โครงการพัฒนา 

ตารางท่ี 20  คะแนนประเมินโครงการพัฒนา 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60 53.32 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 4.64 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.73 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนนิงาน
อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนีจ้ะทำทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.41 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 
 

(5) 4.45 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็
ศูนย์กลางพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏบิัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) การยกระดบั
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5) 4.45 
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 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินคา้
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน่ ดา้นการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.18 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปน็โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบนั 

(5) 4.61 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เปน็
โครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 4.27 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.36 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิน่ มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 4.45 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รบั 
 
 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 4.36 
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จากตารางที่ 20 คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า จากจำนวนเต็ม 
100 คะแนน ได้คะแนน 89.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.04 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง 
ถือว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได ้
n = 11 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รบั 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่

ได้รับ (การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 4.36 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนนิการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถปุระสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดบัของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งทีต่้องการดำเนนิงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.41 

 รวมคะแนน 100 89.04 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2563  จากการสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ จำนวน 397 คน  สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 21  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ - ชาย 

- หญิง 
180 
217 

45.34 
54.66 

รวม 397 100 
2. อาย ุ - ต่ำกว่า 20 ปี 

- 20 – 30 ปี 
- 31 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- 51 – 60 ปี 
- มากกว่า 60 ปี 

8 
42 
135 
84 
77 
51 

2.02 
10.58 
34.01 
21.16 
19.40 
12.85 

รวม 397 100 
3. สถานภาพ - โสด 

- สมรส/อยู่ด้วยกัน 
- หม้าย/แยกกันอยู ่

154 
201 
38 

39.19 
51.15 
9.67 

รวม 397 100 
4. การศึกษา - ประถมศึกษา 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
- ปริญญาตรี 
- สูงกว่าปริญญาตรี 
- อ่ืนๆ  

50 
98 
58 
139 
52 
0 

12.59 
24.69 
14.61 
35.01 
13.10 
0.00 

รวม 397 100 
5. อาชีพหลัก - นักเรียน / นักศึกษา 

- พนักงานเอกชน  
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- รับราชการ 
- ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย  
- รับจ้าง / ลูกจ้าง 
- แม่บ้าน 
- ว่างงาน / เกษียณ 
- อ่ืนๆ  

8 
14 
16 
114 
57 
127 
32 
23 
6 

2.02 
3.53 
4.03 
28.72 
14.36 
31.99 
8.06 
5.79 
1.51 

รวม 397 100 
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รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
6. ตำแหน่งทาง
สังคม 
 

- ผู้นำชุมชน 
- ผู้นำสตรี 
- ผู้นำผู้สูงอายุ 
- ผู้นำกลุ่มเยาวชน 
- กรรมการสถานศึกษา 
- อสม. 
- อปพร. 
- ไม่เป็น/อื่นๆ  

10 
4 
8 
2 
2 
4 
2 

365 

2.52 
1.01 
2.02 
0.50 
0.50 
1.01 
0.50 
91.94 

รวม 397 100 
7. รายได้ครอบครัว
ต่อเดือน 

- น้อยกว่า 5,000 บาท 
- 5,000 – 10,000 บาท 
- 10,001 – 15,000 บาท 
- 15,001 – 20,000 บาท 
- 20,001 – 25,000 บาท 
- 25,001 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 35,000 บาท 
- มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป 

10 
70 
84 
55 
45 
22 
31 
80 

2.52 
17.63 
21.16 
13.85 
11.34 
5.54 
7.81 
20.15 

รวม 397 100 
8. สถานภาพของ
ท่านในครัวเรือน 

- หัวหน้าครอบครัว 
- คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 
- บุตร-ธิดา , ญาติสนิท 
- อ่ืนๆ  

189 
74 
106 
28 

47.61 
18.64 
26.70 
7.05 

รวม 397 100 
9. สถานภาพความ 
เป็นเจ้าของในที่อยู่
อาศัย 

- เป็นเจ้าของบ้านเอง (ท้ังบ้านและท่ีดิน) 
- เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน 
- บ้านเช่า 
- เป็นผู้อยู่อาศัย 
- นายจ้างจัดหาให้ 
- อ่ืนๆ  

189 
2 
44 
152 
0 
10 

47.61 
0.50 
11.08 
38.29 
0.00 
2.52 

รวม 397 100 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง 
ตารางท่ี 22  ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1. การติดต่อ/ใช้บริการที่สำนักงาน
เทศบาลนครตรังของผู้ตอบแบบสอบถาม
หรือบุคคลในครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา 

- เคย 
- ไม่เคย 

192 
205 

48.36 
51.64 

รวม 397 100 
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับการให้บริการโครงการต่างๆ
ของเทศบาลนครตรัง 

- เคย 
- ไม่เคย 

333 
64 

83.88 
16.12 

รวม 397 100 
3. ช่องทางที่ทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆ
ของเทศบาลนครตรัง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

- วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการ  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์  
- ป้ายประชาสัมพันธ์    
- รถแห่ประชาสัมพันธ์    
- เว็บไซต์ของเทศบาล  
- Facebook   
- Youtube / Line    
- ป้ายไฟวิ่ง (ป้ายจอ LED)  
- คณะกรรมการชุมชน  
- เวทีชาวบ้าน   
- ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล/
วิทยุกระจายเสียง 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครตรัง 
- อ่ืนๆ  

187 
50 
78 
178 
80 
109 
17 
14 
34 
6 

146 
 

48 
2 

19.70 
5.27 
8.22 
18.76 
8.43 
11.49 
1.79 
1.48 
3.58 
0.63 
15.38 

 
5.06 
0.21 

รวม 397 100 
4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง 

- พึงพอใจน้อยมาก  
- พึงพอใจน้อย   
- พึงพอใจปานกลาง 
- พึงพอใจมาก  
- พึงพอใจมากท่ีสุด 

0 
4 

187 
115 
27 

0.00 
1.20 
56.16 
34.53 
8.11 

รวม 329 100 
 



-38- 
 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 จากการสอบถามโดยแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนที่ 3 - 6  จากประชากรจำนวน 400 คน   
สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล 
ตารางท่ี 23  ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

สำนักการศึกษา   
1. การจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3.93 มาก 
2. การจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล 3.98 มาก 
3. การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 3.85 มาก 
4. การส่งเสริมศาสนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 3.79 มาก 
5. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 3.74 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.86 มาก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

6. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ 3.76 มาก 
7. การให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพ  การส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น 

3.82 มาก 

8. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 

3.44 ปานกลาง 

9. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและสถานประกอบการ  

3.60 มาก 

10. การติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น 
ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ร้านโชห่วย ร้านสะดวกซ้ือ ร้านเสริมสวย กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

3.44 ปานกลาง 

11. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ เช่น การคัดแยก
ขยะ การรีไซเคิลขยะ การกำจัดขยะ เป็นต้น 

3.43 ปานกลาง 

12. การรณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และอบรมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.42 ปานกลาง 

13. การดูแลปัญหามลพิษในชุมชน เช่น มลพิษทางอากาศ/น้ำ/เสียง เป็นต้น 3.26 ปานกลาง 
14. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.53 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.52 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

กองสวัสดิการสังคม   
15. การให้บริการด้านการขอรบัเบี้ยยังชีพต่างๆ เช่น เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์  

3.92 มาก 

16. การให้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์  
ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย 

3.88 มาก 

17. การพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 3.86 มาก 
18. การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การรณรงค์ การให้ความรู้ การสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีร่วมกับองค์กรอื่น เช่น ตำรวจ 
พ.ม. และคณะกรรมการชุมชน เป็นต้น 

3.49 ปานกลาง 

19. การจัดให้มีกิจกรรมการสรา้งความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน  3.55 มาก 
20. การจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจน 3.45 ปานกลาง 
21. การเขา้ถึงและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านทางแผน
ชุมชน เวทีชาวบ้าน การประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

3.48 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.66 มาก 
สำนักปลัดเทศบาล   
22. การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น บริการตามคิว/ไม่เลือกปฏิบัติ 
, สะดวก/รวดเร็ว 

3.80 มาก 

23. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การจัดให้มีถังดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง 
ฯลฯ ในชุมชน การจัดให้มีอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยครบถว้นและมีจำนวนเพียงพอ การ
ฝึกอบรมเรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ช่องทางการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

3.75 มาก 

24. การส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการท่องเท่ียว เช่น การส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชน
พัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  การเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ฯลฯ 

3.45 ปานกลาง 

25. ช่องทางการให้บริการการรับเรื่องร้องทุกข์  เช่น  โทรศัพท์  ตู้ ป.ณ.  หนังสือคำ
ร้องผ่านชุมชน/ส.ท./ผู้บริหาร  เว็บไซต์  เฟซบุ๊ก  เป็นต้น 

3.37 ปานกลาง 

26. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น การจัดระเบียบชุมชนร้านค้า/
หาบเร่/แผงลอยในเขตเทศบาล การดูแลจัดระเบียบการจราจร ฯลฯ 

3.23 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.52 มาก 
กองคลัง   
27. การให้บริการด้านการรับชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ  3.54 มาก 
28. การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ 3.50 ปานกลาง 
29. การเบิกจ่าย 3.38 ปานกลาง 
30. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.30 ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ีย 3.43 ปานกลาง 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

สำนักการช่าง   
31. การให้บริการด้านการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร เช่น การปลูกสร้าง การ
ซ่อมแซม การรื้อถอน ฯลฯ 

3.66 มาก 

32. การบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วถึง ทำให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3.94 มาก 

33. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  3.35 ปานกลาง 
34. การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพานลอย ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ท่อระบายน้ำ ราวกันตก หนองน้ำสาธารณะ ส้วมสาธารณะ เป็นต้น  

3.65 มาก 

35. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ เช่น การขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำ 
การสูบน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดน้ำท่วม เป็นต้น 

3.32 ปานกลาง 

36. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  เช่น  การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  
ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  แผงกั้นจราจร ฯลฯ 

3.61 มาก 

37. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 3.83 มาก 
38. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 3.68 มาก 
39. การบริหารจัดการระบบน้ำเสีย เช่น ระบบระบายน้ำทิ้ง  การจัดการน้ำทิ้งจาก
ครัวเรือน/โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

3.50 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.62 มาก 
กองวิชาการและแผนงาน   
40. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การติดตามผล
การดำเนินงานของเทศบาล การเข้าถึงและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  การประชุมประชาคม  การประชุม  การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  เว็บไซต์  เฟซบุ๊ก  ไลน์  เป็นต้น 

3.65 มาก 

41. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลผ่านสื่อต่างๆ  ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง   
เช่น เว็บไซต์  ป้ายประชาสัมพันธ์  การกระจายเสียงไร้สายในชุมชน  เป็นต้น 

3.58 มาก 

42. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กรได้ 

3.41 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.54 มาก 
สถานธนานุบาล   
43. การดำเนินกิจการโรงรับจำนำ 3.55 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 3.60 มาก 
จากตารางที่ 23 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง ทั้งหมด 43 
ประเด็น เท่ากับ 3.60  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   
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ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี 24  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

3.78 มาก 

1.2 การส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านภาษาเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.78 มาก 

1.3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 3.69 มาก 

1.4 การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 3.82 มาก 
1.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3.73 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.76 มาก 
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข   

2.1 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนางานสาธารณสุขสู่สุขภาวะที่ดี 3.77 มาก 

2.2 สนับสนนุ สง่เสริม สวัสดิการทางสังคม และให้สังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 3.77 มาก 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

3.77 มาก 

2.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 3.69 มาก 
2.5 พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.70 มาก 

2.6 รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม 3.57 มาก 

2.7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 3.67 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.71 มาก 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ   

3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 3.43 ปานกลาง 
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.58 มาก 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 3.41 ปานกลาง 
3.4 พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3.73 มาก 
3.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 

3.70 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.57 มาก 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิด
ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  

4.1 สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ 3.51 มาก 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.52 มาก 
4.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เชิดชู อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และรำลึกเชิดชู 
ปูชนียบุคคล 

3.51 มาก 

4.4 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

3.58 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.53 มาก 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน   
5.1 รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.53 มาก 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียแบบครบวงจร 3.50 ปานกลาง 
5.3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

3.46 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.50 มาก 
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหน่วยงาน 3.37 ปานกลาง 
6.2 พัฒนาความเป็นเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองค์กร 3.41 ปานกลาง 
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 3.38 ปานกลาง 
6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ชุมชน 3.42 ปานกลาง 
6.5 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.37 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.39 ปานกลาง 
ภาพรวมทั้งหมด 3.54 มาก 

จากตารางที่ 24  สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากับ 
3.73  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข มีค่าเท่ากับ 3.67  
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ มีค่า
เท่ากับ 3.70 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
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ความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชู 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 3.58  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน มีค่า
เท่ากับ 3.46  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเท่ากับ  
3.37  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  
 สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  มีค่าเท่ากับ 3.59  ซึ่งอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก  

ส่วนที่ 5  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ตารางท่ี 25  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
(Mean: M) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ  เช่น  วารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  ตู้ ป.ณ.  ป้ายไฟวิ่ง (ป้าย LED)  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

3.43 ปานกลาง 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  เช่น   
การประชุมประชาคม เวทีชาวบ้าน การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ  เป็นต้น   

3.32 ปานกลาง 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในโครงการ
และร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การร่วมดำเนินกิจกรรมประเพณีต่างๆ
ของเทศบาล  การร่วมจัดทำบริการสาธารณะ  เป็นต้น 

3.35 ปานกลาง 

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และ
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เช่น การประชุม
ประชาคม เวทีชาวบ้าน การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ  เป็นต้น   

3.36 ปานกลาง 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  เช่น 
วารสารประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

3.46 ปานกลาง 

6. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 3.25 ปานกลาง 

7. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3.41 ปานกลาง 

8. การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน  3.26 ปานกลาง 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3.36 ปานกลาง 
10. การนำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.39 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.36 ปานกลาง 

 ทั้งนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม ทั้ง 10 ด้าน มีค่าเท่ากับ 
3.36  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  
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ส่วนที่ 6  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การบริการของเทศบาลที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  
   (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ด้านที่มีพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

มากที่สุด 
สาเหตุที่ทำให้เกิดการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลความพึงพอใจ 

1. การศึกษาดีมาก การให้การศึกษา 
(โรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์) 

- นโยบายผู้บริหาร (ผู้นำทาง
การเมืองท้องถิ่น) ให้ความสำคัญ
เรื่องการศึกษา  
- ผู้บริหารมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่
ยาวไกลก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของการบริหารระดับประเทศ 
- มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
- การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
การพัฒนา ความก้าวหน้า 

- เด็กจะได้มีโรงเรียนที่ดีมากข้ึน 
- การศึกษาของเยาวชนจะช่วย
แก้ปัญหาสังคมต่อไป 
- มีรูปแบบส่งเสริมการศึกษา
หลากหลายรูปแบบทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
- ช่วยพัฒนาคุณภาพประชาชน 
- เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น 

2. ถนนหนทาง การไฟฟ้า คูคลอง
หนองน้ำ ความสะอาด 

- ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นให้
ความสำคัญ  
- ถนนชำรุด 

รถวิ่งได้สะดวกสบาย 

3. เครื่องออกกำลังกายตามสนาม
กีฬา สวนสาธารณะ มีมากขึ้น 

เทศบาลนครตรังให้ความสำคัญต่อ
สุขภาพมากข้ึน 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
 

 

2. ท่านคิดว่าเทศบาลนครตรังมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องใด 
2.1 จุดเด่น 
 - ความพร้อมของทรัพยากรในการพัฒนาไม่ว่าทางด้าน งบประมาณบุคลากรและเทคโนโลยี  ในด้าน
ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น อาคารต่าง ๆ การตรวจสอบและจัดหาผลประโยชน์ ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  
ซึ่งเทศบาลมีทรัพย์สินที่สามารถบริหารและหารายได้เป็นจำนวนมาก 
 - มีงบประมาณมาก สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร แต่ละ
บุคลากร เนื่องจากบุคลากรขาดความสามัคคี มีความแตกแยกหลายกลุ่ม ทำให้เทศบาลไม่สามารถพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรให้ผู้บริหารได้พิจารณาและทบทวน ตามหลัก ครองคน ครองงาน 
ครองใจ 
 - การท่องเที่ยว จุดเด่นคือการเป็นเมืองที่อยู่ในตัวเมือง แต่ไม่ดึงจุดเด่นออกมาขาย เมืองไม่มีจุด
น่าสนใจ ควรพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองได้ 
 - วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร วิถีชีวิต ประเพณีแบบจีน กินเจ ตรุษจีน โรงพระต่าง ๆ อาคารชิโนโปรตุกีส 
 - มีทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 - สำนักทะเบียน การทำบัตรต่าง ๆ ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่พูดจาดีให้บริการรวดเร็ว 
 - การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
 - สถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎา- 
นุประดิษฐ ์ และสวนสาธารณะต่าง ๆ 
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2.2 จุดที่ควรพัฒนา/ควรเพิ่มการให้บริการในเรื่องใด 
1) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- งานบำรุงรักษาสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ทางเท้า ที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยกว่าที่เป็นอยู่ และ

มีความยั่งยืนตลอดเวลา 
- การพัฒนาปรับปรุงถนนในซอยต่าง ๆที่ชำรุด ยังดูแลไม่ทั่วถึงมีแต่ปรับปรุงถนนสายหลัก ควรไป

สำรวจในซอยต่าง ๆ 
- ระบายน้ำในรอบบริเวณรอบตัวเมือง ส่งกลิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวมาเดินชมเมืองคูระบายน้ำส่งกลิ่น

เหม็น จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยล้างคูระบายน้ำบ้าง 
 - ปรับปรุงแสงสว่าง ตามถนนในเวลากลางคืนให้ทั่วถึง ถนนบางเส้นมืดมาก และถนนบางสายแสง
สว่างไม่เพียงพอ เช่น เส้นสนามกีฬากลางเทศบาล 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ / การท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่พัก  
- ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำของเดิม ๆ สร้างอาชีพใหม่ๆ ประชาชนต่อยอดได้  
- ส่งเสริมอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารสื่อโซเชียลต่าง ๆในการพัฒนาร้านค้าผลิตภัณฑ์ อาชีพ 
- ควรส่งเสริมการพัฒนาความรู้อาชีพ เพ่ิมรายได้ องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน มากกว่าการทำถนนสร้างตึกอาคาร 
- อบรมภาษาจีน ภาษาต่าง ๆ 
- ชมรมฝึกอาชีพทำอาหาร 
- อินเตอร์เน็ตฟรี 
- ขยายตลาดสด   
- ส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดทำกิจกรรมโครงการ 
3) การพัฒนางานสาธารณสุข 
- การฉีดพ่นยุง ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล (ฉีดแค่ถนนใหญ่ตามซอยถนนย่อยไม่ฉีด) ควรเพิ่มการ

ให้บริการ กำจัดยุง 
- ให้มีการล้างคูน้ำตามถนนสายต่าง ๆจะได้ไม่มียุง สมัยก่อนมีการล้างคูระบายน้ำทุกเดือนต้องการให้

ล้างคูน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ไม่ทราบสาเหตุใดที่ทางเทศบาลได้หยุดล้างคูระบายน้ำมา
ประมาณ 6 - 7 ปีแล้ว เดินในเมืองจะมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเลยอายแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาเที่ยวเมืองตรัง 

- ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล ควรตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชน (เป็นการ
บริการโดยประชาชนช่วยออกค่าบริการบ้างตามสมควร) 

- ส่งเสริม รณรงค์ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ เช่น อาหารโภชนาการ การออกกำลังกาย ฯลฯ และ
ให้บริการทางด้านสุขภาพ อนามัย 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- พัฒนาให้ความรู้ประชาชนผู้ใช้พาหนะบนถนนให้ตระหนักในกฎระเบียบการใช้กฎจราจร 
5) คุณภาพชีวิต 
- ปรับปรุง/พัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน (ห้องน้ำ ถนน อุปกรณ์ออกกำลังกาย ไฟฟ้าแสงสว่าง) 
- พัฒนาสวนสาธารณะ (ห้องน้ำ ถนน อุปกรณ์ออกกำลังกาย ไฟฟ้าแสงสว่าง) 
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- สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องน้ำ เครื่องออกกำลังกาย ชำรุดทรุดโทรมมาก ควรซ่อมแซม 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
- ควรจะให้มีการบริหารจัดการด้าน SMART CITY ในเขตเทศบาลให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การติดตั้ง

กล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม หลายจุดในพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นใจในการอยู่ร่วมกันในแต่ละชุมชนของพ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การจัดการเรื่องขยะในบางพ้ืนที่ 
- การกำจัดขยะ   

 - การรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
7) การบริหารองค์กร 
- สร้างความรัก สามัคคี อย่าพยายามสร้างความแตกแยกในองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ดุลพินิจด้วย

ความรอบคอบ และชอบด้วยกฎหมายในเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจ กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ มีภาวะความเป็น
ผู้นำ (สำหรับผู้บริหารทุกระดับ) 

- แนวคิดและวิธีการบริหาร ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร ตลอดจนสร้าง
การรับรู้และทำงานเป็นทีม เพ่ือประชาชนต่อการพัฒนาบ้านเมือง 

- การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง จิตสำนึกของความเป็นผู้รับใช้ประชาชน ขาดความโปร่งใส 
เนื่องจากผลประโยชน์ต่าง ๆ 

- ให้มีการอบรม การพูด การสื่อสาร การทำงานให้เพ่ิมข้ึน 
- เสียงตามสาย ควรจะมีจุดขยายเสียงตามสายให้ครอบคลุมมากกว่านี้ 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข่าวคราวข้อมูลให้มากกว่าที่เป็นอยู่โดยประชาสัมพันธ์ในหลาย

ด้าน เช่น ให้มีรถประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ ทางการกระจายข่าวหมู่บ้านหรือป้ายไวนิลในที่ชุมชน  
- การทำงานเชิงรุก เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงนอกเหนือจากใน FB  เช่น ป้ายตามแยกต่าง ๆ 
- การบริการให้คำแนะนำ ในเรื่องต่าง ๆให้ชัดเจน ติดป้ายเบอร์ติดต่อประสานงานในแต่ละ สำนัก/

กอง เพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินงานในแต่ละ สำนัก/กอง ถึงประชาชนทุกคน 
- ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น 
- จัดให้มีศูนย์บริการร่วมต่าง ๆ 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - แจ้งผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน 
 - เทศบาลมีทรัพย์สินมากมาย เทศบาลควรบริหารและหารายได้จากทรัพย์สินมากกว่านี้ 
 - ขอความร่วมมือประชาชนบริเวณชุมชน ห้ามนำเก้าอ้ีหรือสิ่งของอ่ืน ๆมาวางบนผิวจราจรหน้าบ้าน
เพ่ือไม่ให้ประชาชนจอดรถ เช่น ถนนบริเวณท้ังตลาดสดเทศบาลนครตรัง 
 - การขอความร่วมมือตำรวจจราจร ไม่ให้มีรถจอดซ้อนกันในช่วงเย็น เช่น หน้าร้านขายคอมพิวเตอร์
หน้า ร.ร.วัดควนวิเศษ,หน้าร้านค้าตรงข้ามกับปั๊ม ป.ต.ท.ถนนรัษฎา เป็นต้น  
 - พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกฝ่าย ต้องไม่อิงการเมืองทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม  
เป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนคนในเขตเทศบาลนครตรัง 
 - ควรเพ่ิมทักษะการนำองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และถ่ายทอดวิสัยทัศน์เพื่อให้ทุกคนร่วมกันนำไปสู่การปฏิบัติ 
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 - ควรเพ่ิมแรงจูงใจและเพ่ิมทักษะความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจ้าง ให้ทำงานบริการประชาชนให้คุ้มค่าตามภารกิจและความรับผิดชอบ 
 - เทศบาลควรพัฒนาขึ้นในทุกด้าน ไม่เป็นองค์กรที่นิ่งเฉย อยู่กับที่  

- เน้นการศึกษาให้มีคุณธรรม สร้างโครงการทางศาสนาให้แก่นักเรียน 
- ไม่ควรมุ่งเน้นการก่อสร้าง ควรลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  เช่น  การจัดการศึกษา  

การบริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมกีฬา ออกกำลังกาย 
- การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไม่มีด้านใดมาก ค่อนข้างที่จะลงในทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

และงานประเพณตี่าง ๆ รวมทั้งด้านการบริการสิ่งแวดล้อม 
  - การพัฒนาองค์กร ทิศทางการนำองค์กรไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 
  - ด้านบุคลากรเพ่ิมขึ้น แต่ประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากความหลากหลายของบุคคล ความไม่ชัดเจน
ของผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

- ไม่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง และพัฒนาน้อยลง เนื่องจากการตรวจสอบของ สตง. ปปช. มีความ
เข้มข้นมากขึ้น ไม่มีผู้บริหารพัฒนา นักการเมือง ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารงาน ประสบการณ์ของบุคลากร 
ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ พ่ึงเข้าทำงาน โดยมองว่า ในขณะนี้องค์กรเทศบาล เป็นองค์กรที่มีความเฉื่อย นิ่ง  
ไม่แสดง อยู่กับที่  ใน 2 ด้าน กล่าวคือ การพัฒนาหรือไม่พัฒนา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

5.1 ผลการพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
5.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากตารางที่ 6 

คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 
88.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.27 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 5.1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากตารางที่ 10 
คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจำนวนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนน 
89.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.04 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือว่าได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 

5.2 ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ประจำปี พ.ศ. 2563  จากการสอบถามประเมินความพึงพอใจ จำนวน 397 คน  สรุปผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ 21  สรุปได้ ดังนี้ 

เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.66 และเพศชาย จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 54.34 
อายุ  ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 34.01 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 
41 – 50 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16  และน้อยที่สุด คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.02 
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สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19 และน้อยที่สุด คือ หม้าย/แยกกันอยู่ จำนวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.67 
การศึกษา  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 35.01 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69 และน้อยที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59 
อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.99 รองลงมา คือ อาชีพรับ
ราชการ จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72 และน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 
ตำแหน่งทางสังคม  ส่วนใหญ่ไม่มีตำแหน่งทางสังคม จำนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.94 รองลงมา คือ 
ผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52 และน้อยที่สุด คือ ผู้นำกลุ่มเยาวชน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.50 กรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 อปพร. จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
รายได้ครอบครัวต่อเดือน  ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.16 รองลงมา คือ มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 และน้อยที่สุด คือ 
น้อยกว่า 5,000 บาท จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.52 
สถานภาพในครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมา คือ บุตร-
ธิดา/ญาติสนิท จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และน้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.05 
สถานภาพความเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัย  ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านเอง (ทั้งบ้านและที่ดิน) จำนวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมา คือ เป็นผู้อยู่อาศัย จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 และน้อยที่สุด คือ 
เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

5.2.1 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง จากตารางที่ 22 
1) การติดต่อ/ใช้บริการที่สำนักงานเทศบาลนครตรังของผู้ตอบแบบสอบถามหรือบุคคลใน

ครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา  พบว่า  เคยมาติดต่อใช้บริการ จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.36  ไม่เคยมา
ติดต่อใช้บริการ จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.64 

2) การได้รับข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการ
ให้บริการโครงการต่าง ๆของเทศบาลนครตรัง พบว่า เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.88  ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12 

3) ช่องทางที่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครตรัง  
    ลำดับที่ 1 คือ วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการ  ร้อยละ 19.70   
    ลำดับที่ 2 คือ รถแห่ประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 18.76   
    ลำดับที่ 3 คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล/วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 15.38   
    ลำดับที่ 4 คือ Facebook ร้อยละ 11.49 
    ลำดับที่ 5 คือ เว็บไซต์ของเทศบาล  ร้อยละ 8.43 
    ลำดับที่ 6 คือ ป้ายประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 8.22 
    ลำดับที่ 7 คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 5.27 
    ลำดับที่ 8 คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครตรัง  ร้อยละ 5.06 
    ลำดับที่ 9 คือ คณะกรรมการชุมชน  ร้อยละ 3.58 
    ลำดับที่ 10 คือ Youtube / Line  ร้อยละ 1.79 
    ลำดับที่ 11 คือ ป้ายไฟวิ่ง (ป้ายจอ LED)  ร้อยละ 1.48 
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    ลำดับที่ 11 คือ เวทีชาวบ้าน  ร้อยละ 0.63 
    ลำดับที่ 12 คือ อ่ืนๆ  ร้อยละ 0.21 

4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจปาน
กลาง  จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16  ผู้ที่พึงพอใจมาก จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53  ผู้ที่พึง
พอใจมากที่สุด  จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11  มีผู้ที่พึงพอใจน้อย  จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20  
และไม่มีผู้ที่พึงพอใจน้อยมาก  

5.2.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล จากตารางที่ 23 สามารถสรุปความพึง
พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรังในภาพรวม รวมทั้ง 43 ประเด็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  
ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  และพบว่า  

หน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สำนักการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.86)  
รองลงมา คือ กองสวัสดิการสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.66) และสำนักการช่าง (ค่าเฉลี่ย 3.62) ตามลำดับ   

ส่วนหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ สำนักปลัดเทศบาล (ค่าเฉลี่ย 3.52) 
ลำดับถัดไป คือ กองสาธารณสุข (ค่าเฉลี่ย 3.52) และ กองคลัง (ค่าเฉลี่ย 3.43) ตามลำดับ   

5.2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ จากตารางที่ 24 สามารถสรุปความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  และพบว่า  

 ยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 3.76)  รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข (ค่าเฉลี่ย 3.71) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลำดับ   

 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.53) ลำดับถัดไป คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 3.39) ตามลำดับ   
 5.2.4 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม จากตารางที่ 25 ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานทั้ง 10 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 3.36  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และพบว่า   

 ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 3.46)  รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.43) และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลำดับ   
  ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.32) ลำดับถัดไป คือ การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.26) และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

เทศบาลนครตรังซึ ่งได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไข เพิ ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลนครตรังได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 26  โครงการพัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณทีต่ั้ง
ไว้(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 52 221,686,560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข 57 87,251,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันาเมืองอย่างมีคุณภาพ 6 49,604,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
          และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

14 2,705,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          สู่ความสมดลุอย่างยัง่ยืน 

5 10,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสรา้งความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 20 5,652,900 
รวมทั้งสิ้น 154 377,399,960 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

สัดส่วนของโครงการพัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์        สัดส่วนของงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 27  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 52 221,686,560 105,778,874 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 57 87,251,500 77,726,791 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 49,604,000 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 14 2,705,000 1,339,737 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 10,500,000 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 20 5,652,900 2,340,548 

รวมทั้งสิ้น 154 377,399,960 187,185,950 
ร้อยละ 100 49.60 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที ่ 27  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีทั ้งสิ ้น 154 โครงการ งบประมาณ 
377,399,960 บาท มีผลการเบิกจ่าย 187,185,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60  และเนื่องจากการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงการยกเลิกการจัดทำโครงการ 

สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

221,686,560

87,251,500

49,604,000

2,705,000 10,500,000 5,652,900

105,778,874

77,726,791

0 1,339,737 0 2,340,548

ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3 ยุทธฯ 4 ยุทธฯ 5 ยุทธฯ 6

งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
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ตารางท่ี 28  ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 52 29 14 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 57 31 - 26 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 - 6 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 14 5 - 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 1 - 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 20 11 1 8 

รวมท้ังสิ้น 154 77 21 56 
ร้อยละ 50.00 13.64 36.36 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 28  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีทั้งสิ ้น 154 โครงการ  โดยมีโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.64  ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36  

 

สัดส่วนผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

แล้วเสร็จ
50.00%

อยู่ระหว่างด าเนินการ
13.64%

ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิกโครงการ
36.36%
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เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงมีโครงการที่
หน่วยงานแจ้งยกเลิกโครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 29  โครงการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ลำดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่ม
จังหวัด  

สำนักการศึกษา 300,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

สำนักการศึกษา 500,000 

3 โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ สำนักการศึกษา 100,000 
4 โครงการประกวดแข่งขันทางวิชาการ สำนักการศึกษา 1,500,000 
5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครตรัง 
สำนักการศึกษา 200,000 

6 โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ สำนักการศึกษา 50,000 
7 โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน สำนักการศึกษา 400,000 
8 โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ สำนักการศึกษา 200,000 
9 โครงการศิลป์สร้างสุข สำนักการศึกษา 50,000 
10 โครงการจัดงานวันเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 30,000 
11 โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา สำนักปลัดเทศบาล 100,000 
12 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา สำนักการศึกษา 20,000 
13 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ทางพระพุทธศาสนา 
สำนักการศึกษา 50,000 

14 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ทางศาสนาอิสลาม 

สำนักการศึกษา 50,000 

15 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน สำนักการศึกษา 200,000 
16 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สำนักการศึกษา 200,000 
17 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา 100,000 
18 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สำนักการศึกษา 35,000 
19 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรม

ผู้ปกครองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
สำนักการศึกษา 100,000 

20 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครตรัง "สายรุ้งเกมส์" 

สำนักการศึกษา 300,000 

21 โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา 50,000 
22 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน มชัฌิมภูมิคัพต้านยาเสพติด สำนักการศึกษา 140,000 
23 โครงการฝึกทักษะกีฬาวันหยุด สำนักการศึกษา 100,000 
24 โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับ

หน่วยงานอ่ืน 
สำนักการศึกษา 50,000 
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ลำดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
25 โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว กองวิชาการฯ 50,000 
26 โครงการประชาสัมพันธ์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กองวิชาการฯ 100,000 
27 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี 
กองสวัสดิการสังคม 70,000 

28 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กองสวัสดิการสังคม 20,000 
29 โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย" กองสวัสดิการสังคม 100,000 
30 โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี

และคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
กองสวัสดิการสังคม 100,000 

31 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 10,000 

32 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง กองสวัสดิการสังคม 200,000 
33 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนคณะ

กรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ 
กองสวัสดิการสังคม 200,000 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
นครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 200,000 

35 โครงการนันทนาการสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ กองสวัสดิการสังคม 100,000 
36 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา 
สำนักการศึกษา 200,000 

37 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในฃุมชนเขตเทศบาลนครตรัง กองสาธารณสุขฯ 107,000 
38 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กองสาธารณสุขฯ 100,000 
39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

เขตเมือง (อสม.) 
กองสาธารณสุขฯ 200,000 

40 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนเขตพ้ืนที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 

กองสาธารณสุขฯ 156,000 

41 โครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ กองสาธารณสุขฯ 100,000 
42 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ 100,000 
43 โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย กองวิชาการฯ 50,000 
 รวม  6,988,000 

จากตารางที่ 29 สรุปได้ว่ามีโครงการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิกโครงการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) จำนวน  43  โครงการ  รวมงบประมาณ 6,988,000 บาท  
 เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครตรังยังคงดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
รูปแบบต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการจัดกิจกรรม/โครงการ  และดำเนินกิจกรรมโดยให้ เป็นไป
ตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
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ตารางท่ี 30  ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ไดด้ำเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 52 221,686,560 105,778,874 29 14 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 57 87,251,500 77,726,791 31 - 26 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6 49,604,000 - - 6 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 14 2,705,000 1,339,737 5 - 9 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 10,500,000 - 1 - 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 20 5,652,900 2,340,548 11 1 8 

รวมทั้งสิ้น 154 377,399,960 187,185,950 77 21 56 
ร้อยละ 100 49.60 50.00 13.64 36.36 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที ่ 30 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีทั ้งสิ ้น 154 โครงการ  งบประมาณ 
377,399,960 บาท มีผลการเบิกจ่าย 187,185,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 โดยมีโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 13.64  ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36   

 

ตารางที่ 31  ผลการดำเนินงานโครงการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จำนวน 
โครงการ
/รายการ 

งบประมาณ (บาท) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย กำหนด
รูปแบบ 

ดำเนินการ
ทางพัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ่าย 
ยกเลิก

โครงการ 
1.สำนักการชา่ง 7 94,604,000 - - 3 4 - - 
2.สำนักการศึกษา 28 106,592,300 2,879,930 11 4 4 8 1 
3.กองสวัสดิการสังคม 1 1,396,500 - - 1 - - - 
4.กองสาธารณสุขฯ 20 41,372,600 93,027 1 - - 3 16 
5.สำนักปลดัเทศบาล 1 200,000 - - 1 - - - 

รวมทั้งสิ้น 57 244,165,400 2,972,957 12 9 8 11 17 
ร้อยละ   1.22 21.05 15.79 14.04 19.30 29.82 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 31 สรุปได้ว่า โครงการงบลงทุนประจำปี 2563 มีทั้งสิ้น 57 รายการ งบประมาณ 244,165,400 
บาท โดยมีรายการที่อยู่ในขั้นตอนการกำหนดรูปแบบ จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 ดำเนินการทาง
พัสดุ จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 บริหารสัญญา จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.04 เบิกจ่าย
จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.30 และยกเลิกรายการ จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.82  
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ตารางท่ี 32  ผลการดำเนินงานโครงการค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562  
       เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำแนกตามหน่วยงาน  

หน่วยงาน 
จำนวน 
โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ (บาท) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย กำหนด
รูปแบบ 

ดำเนินการ
ทางพัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจ่าย 
ยกเลิก

โครงการ 
1.สำนักปลดัเทศบาล 4 7,926,000 2,400,000 - - - 1 3 
2.กองคลัง 10 1,463,300 729,890 - - 1 9 - 
3.กองวิชาการฯ 1 735,000 694,830 - - - 1 - 
4.กองสาธารณสุขฯ 36 3,306,700 547,027 - 2 - 18 16 
5. สำนักการชา่ง 40 299,829,600 140,564,769 - 4 3 30 3 
6.สำนักการศึกษา 110 143,279,800 43,251,394 9 2 9 89 1 

รวมทั้งสิ้น 201 456,540,400 188,187,910 9 8 13 148 23 
ร้อยละ   41.22 4.48 3.98 6.47 73.63 11.44 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางที่ 32  สรุปได้ว่า ผลการดำเนินการโครงการค้างจ่ายปี พ.ศ.  2560 – 2562 ซึ่งมีจำนวน 201 
รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 456,540,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 188,187,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.22  
จำแนกตามขั ้นตอน คือ ขั้นตอนกำหนดรูปแบบจำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.48 อยู่ในขั้นตอน
ดำเนินการทางพัสดุ 8 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 3.98 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 13 รายการ  
คิดเป็น ร้อยละ 6.47 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 148 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 73.63  และยกเลิก
รายการ จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.44 

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 โดยทั้งหมดนี้  ได้กำหนดให้ทุกหน่วยรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ซึ่งมีการรายงานผล
การเบิกจ่าย ผลการดำเนินการ ความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด รวมถึงผลที่ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 33 
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ตารางท่ี 33  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  
1 โครงการประชุม

คณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการ
ระดับกลุ่มจังหวัด 
(สำนักการศกึษา) 

300,000 - 300,000.00     ✓ มิ.ย. - ก.ค. 
63 

- คณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
70 
- มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู
และบุคลากรในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

500,000 - 500,000.00 

    

✓ ม.ค. - ก.ค. 
63 

ร้อยละ 80 ของ 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
ที่ได้รับความรู้
และ สามารถ 
นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้     

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศกึษา
พอเพียงสู่ศนูย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง"(สำนัก
การศึกษา) 

300,000 299,595 405.00 ✓   

  

พ.ย. - ธ.ค. 
63 

- โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัด
ควนขัน) ได้ส่งเข้า
รับการประเมิน 
เป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง”  
- ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งมีความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดควนขัน) ได้รับ
การประเมินเพื่อ
เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง  
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว 
ข้องมีความพึง
พอใจร้อยละ 90  
- โรงเรียนเทศบาล 
5 (วัดควนขัน) 
ได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โรงเรียน
เทศบาล 5  
(วัดควนขัน) 
จัดการเรียนการ
สอนและบริหาร
จัดการศึกษาตาม
แนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
- ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน นักเรียน 
และบุคลากรใน
โรงเรียนมีองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตาม
แนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง   



 
-59- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

4 โครงการกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศกึษา 
(สำนักการศกึษา) 

50,000 49,995 5.00 ✓ 

  

  มิ.ย. - ส.ค. 
63 

นักเรียนร้อยละ  
80 มีองคค์วามรู้
เกี่ยวกบัท้องถิ่น
ตน ประวัต ิและ
สถานที่ท่องเที่ยว 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 
1 (สังขวทิย์) เข้า
ร่วมโครงการ 
จำนวน 80 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 
100 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1  
(สังขวิทย์) รู้จัก
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของท้อง 
ถิ่นตน มีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการ
นำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
สามารถเป็นเจ้า
บ้านน้อยที่ดี 

  



 
-60- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

5 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและ
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

30,000 14,873 15,127.00 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
ธ.ค. 62 - 
ม.ค. 63
ครั้งที่ 2 
พ.ค. - 
มิ.ย. 63 

เด็กปฐมวัยร้อย
ละ 100 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ครูและผู้ปกครอง
เด็กเล็กทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมฯปี
การศึกษาละ 2 
ครั้ง ประกอบด้วย 
ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ได้รับความรู้เกี่ยว 
กับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
และการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการ
ในเด็กเล็กได้ถูก 
ต้องตามหลัก
วิชาการ เพือ่
สามารถนำไป
ปฏิบัติกับเด็กเล็ก
ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

ครั้งที่ 2 ยกเลิก
เนื่องจากการ
ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า (Covid-
19) 

6 โครงการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 130,860 69,140.00 ✓ 

  

  ธ.ค. 62 - 
ก.พ. 63  

จัดค่ายพักแรม 
จำนวน 1 ครัง้ 

จัดค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 
จำนวน 1 ครัง้ 

นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการทาง
ลูกเสือ - เนตร
นารี มีระเบียบ
วินัยในตนเอง
และสามารถ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

100,000 95,373.60 4,626.40 ✓     ต.ค. 62 - 
เม.ย. 63 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น  
- ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา  
ระดับชาติ ป.3  
ป.6 สูงขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติสูงขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 
95 มีความรู้ตาม
หลักสูตรระดบั
ประถมศกึษา  
มีทักษะ และ
ศักยภาพพรอ้มที่
จะศึกษาต่อระดับ
มัธยมศกึษา    

8 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการ
อ่าน(สำนักการศกึษา) 

400,000 344,950.90 55,049.10 ✓     เม.ย. - 
ส.ค. 63 

นักเรียนใน
สถานศึกษาใน
สังกัด ร้อยละ 
100 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

นักเรียนในสงักัด
ทั้ง 8 แหง่ เข้าร่วม
กิจกรรมได้ร้อยละ 
100 

นักเรียนร้อยละ 
95 มีทกัษะการ
อ่านมีความ
กระตอืรือรน้และ
ใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ ทำให้มี
การพัฒนาตนเอง
ต่อไป 

 



 
-62- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

9 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สำนักการศกึษา) 

  62,192,890     52,438,459    9,754,431.00  ✓ 
 

  

ครั้งที่ 1 
พ.ย.-ธ.ค. 

62 
ครั้งที่ 2 
ม.ค.-ก.พ. 

63 
ครั้งที่ 3 

เม.ย.-พ.ค. 
63 

ครั้งที่ 4 
ก.ค.-ส.ค. 

63 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, ศพด.วัด
ควนวิเศษ และ
ศพด.วัดคลองน้ำ
เจ็ด  

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
นครตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, ศพด.วัด
ควนวิเศษ และ
ศพด.วัดคลองน้ำ
เจ็ด  

โรงเรียนในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
,ศพด.ทน.ตรัง, 
ศพด.วัดควน
วิเศษ และศพด.
วัดคลองน้ำเจ็ด
บริหาร
งบประมาณ 
สนับสนุน
การศึกษาสำหรบั
นักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการสื่อสัมพันธ์
ครอบครัวสขุสันต์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

30,000 29,996 4.00 ✓ 

  

  ม.ค. - มี.ค. 
63 

เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 
100 เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และ
เด็กเล็กทกุคน เข้า
ร่วมกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ครอบครวั
สุขสันต ์

เด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และ
ครูผู้ดูแลเด็ก มี
สัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน เด็กเล็กมี
พัฒนาการตาม
วัย ภายใต้บริบท 
สังคมวัฒนธรรม
เดียวกัน ด้วยการ
ปลูกฝังระเบียบ
วินัยโดยใช้
กิจกรรมเป็น
สื่อกลาง   

11 โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผู้ปกครองของ
สถานศึกษาในสงักัด
เทศบาลนครตรัง(สำนกั
การศึกษา) 

      100,000                -        100,000.00  

    

✓ พ.ค. - 
ส.ค. 63 

ปีละ 2 ครั้ง 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

   1,000,000  120,630 879,370.00 ✓ 
 

  เม.ย. - 
มิ.ย. 63 

- นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใน
สังกัดเข้ารบัการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการศึกษาให้
มีความพร้อมเพื่อ
ต่อยอดให้สูงขึ้น 

  
13 โครงการส่งเสริมทักษะ

ทางวิชาการนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสังกัดเทศบาล
นครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

1,000,000 600,590 399,410.00 ✓ 
 

  ต.ค. 62 - 
ส.ค. 63 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายสังกัดในทน.
ตรังได้เข้ารบัการ
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในสังกัด
ได้รับการฝึก
ทักษะและเสริม
ประสบการณ์
เพิ่มมากขึ้น 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

14 โครงการเข้าค่าย
เยาวชนสัมพันธ ์
(สำนักการศกึษา) 

100,000 - 100,000.00 

    

✓ ก.พ. - 
มี.ค. 63 

1 ครั้ง     ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

15 โครงการแขง่ขนัทักษะ
ทางวิชาการงาน
มหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี
ของนกัเรียน(สำนกั
การศึกษา) 
เดิม  300,000 
โอนเพิ่ม 150,000 
โอนลด  390,000 

60,000 55,217 4,783.00 ✓     ต.ค. 62 - 
เม.ย. 63 

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตัวแทนที่
เข้าร่วมแข่งขนั
ได้รับเหรียญ
รางวัลและเกียรติ
บัตร ระดับ
ประเทศ 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
แข่งขันประสบ
ความสำเร็จ 

นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ
ทาง
ศิลปหัตถกรรม
วิชาการและ
เทคโนโลยีใน
ระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภาค และ
ระดับชาติเต็ม
ตามศักยภาพ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

16 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหง่ชาติ 
(สำนักการศกึษา) 
เดิม 500,000 
โอนลด  110,000 

390,000 389,395 605.00 ✓     วันที่ 11 
ม.ค. 63 

ปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครัง้ 
เม่ือวันที่ 11 ม.ค. 
63 มีเด็ก เยาวชน 
เจ้าหน้าที่และแขก
ผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 
5,000 คน 

- เดก็และเยาวชน
ได้แสดงความ 
สามารถในทาง 
ที่เหมาะสมและ
สร้างสรรค ์
- เดก็และเยาวชน
ได้รับความสนุก 
สนานในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  
17 โครงการจัดงานวันคร ู

(สำนักการศกึษา) 
50,000 49,368 632.00 ✓ 

  

  วันที่ 16 
ม.ค. 63 

ปีละ 1 ครั้ง จัดงาน 1 ครั้ง 
วันที่ 16 ม.ค. 63 
ครูและผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
83 

ครู บคุลากร
ทางการศกึษา 
ข้าราชการบำนาญ 
เหน็ความสำคัญ
ของความเปน็คร ู
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพคร ูเกิด
ความรกัความ
สามัคคแีละนอ้ม
รำลึกถึงพระ
คุณคร ู   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

18 โครงการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง(สำนักการศึกษา) 

300,000 265,510 34,490.00 ✓     ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ร้อยละ 80 ที่เข้า
ร่วม และพึงพอใจ 

เข้าร่วม ร้อยละ 
93 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ PLC 
และออกแบบ 
CAR ได้ถูกต้อง 
พึงพอใจโครงการ 
ร้อยละ 87 

 

19 โครงการประกวด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
(สำนักการศกึษา) 

1,500,000 - 1,500,000.00 

    

✓ เม.ย. - 
ก.ย. 63 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

20 โครงการประกนั
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 - 200,000.00 

  

  ✓ พ.ย. - ธ.ค. 
62 

ร้อยละ 80 
ที่เข้าร่วม และพงึ
พอใจ 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 



 
-68- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

21 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

1,000,000 373,120 626,880.00 ✓    ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความรู้และ 
นำหลักคำสอน 
ทางพระพุทธ 
ศาสนามาปรับ 
ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

นักเรียนในสงักัด
ทน.ตรังได้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

นักเรียนในสงักัด
ทน.ตรังสามารถ
นำหลักคำสอน
เข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

  
22 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา(สำนกั
การศึกษา) 

200,000 33,409 166,591.00     ✓ เม.ย. - 
พ.ค. 63 

- เด็กและเยาวชน
ทุกคนมีความรู้
เรื่องโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด 
- เด็กและเยาวชน
ร้อยละ 80 
พัฒนาการเห็น
คุณค่าของตนเอง 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

23 โครงการห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู ้
(สำนักการศกึษา) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
พ.ค. 63 

เยาวชนและ
ประชาชน ที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80        

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

24 โครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดหาครูชาวต่างชาติ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ 
สังกัดเทศบาลนครตรงั 
(สำนักการศกึษา) 
เดิม 20,000,000 
โอนลด 550,000 

19,450,000 19,450,000 - ✓ 
 

  

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

ร้อยละ 80 
ที่เข้าร่วม และพงึ
พอใจต่อการสอน 
มีหลักสูตร Mini 
English 
Program 
สอดคล้องกบั
บริบทสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนใน
สังกัดทน.ตรงัได้
เรียนภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 100 

นักเรียนในสงักัด
ทน.ตรังมีความรู้
ความเข้าใจใน
ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้นในทุก
ระดับชั้น 

  
25 โครงการอาหารเสริม 

(นม) 
(สำนักการศกึษา) 

15,247,700 14,376,097.64 871,602.36 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
ต.ค. 62 - 
เม.ย. 63 
ครั้งที่ 2 
เม.ย. - 
ก.ย. 63 

เด็กเล็ก,นักเรียน
ได้ด่ืมนมตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 
100 

เด็กเล็ก,นักเรียน
ได้ด่ืมนมตลอดปี
การศึกษา ร้อยละ 
100 

เด็กเล็ก,นักเรียน
ได้ด่ืมนมมี
น้ำหนักสว่นสูง
ตามเกณฑ ์
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

26 โครงการอุดหนนุอาหาร
กลางวันสำหรับโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน(สำนัก
การศึกษา) 

13,988,000 13,849,000 139,000.00 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 

62 
ครั้งที่ 2 
ม.ค. - 

ก.พ. 63
ครั้งที่ 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 63
ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค. 
63 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน  

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน  

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั 
ที่มีคุณภาพถูก
หลักโภชนาการ
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

27 โครงการอุดหนนุอาหาร
กลางวันสำหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.
รับถ่ายโอนภารกิจจาก
กรมศาสนากรณวีัดไม่
มอบอำนาจให้ อปท. 
(สำนักการศกึษา) 

328,300 283,900 44,400.00 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 

62 
ครั้งที่ 2 
ม.ค. - 

ก.พ. 63 
ครั้งที่ 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 63 
ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค. 
63 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั 
ร้อยละ 100  

เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัย
และครบ 5 หมู่ทุก
คน 

เด็กเล็กมีภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและ
มีพัฒนาการ
สมวัยทุกคน 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

28 โครงการอุดหนนุค่า
จัดการเรียนการสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ อปท.รับถ่ายโอน
ภารกิจจากกรมศาสนา 
กรณีวัดไม่มอบอำนาจ
ให้ อปท.(สำนัก
การศึกษา) 

113,900 113,900 - ✓   

  

ครั้งที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 

62 
ครั้งที่ 2 
ม.ค. - 

ก.พ. 63 
ครั้งที่ 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 63 
ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค. 
63 

สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก  
มีคุณภาพ
ปลอดภัยในการ
นำมาใช้จัดการ
เรียนการสอนได้ 
ร้อยละ 100  

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการที่ดีทั้ง 
4 ด้าน ร้อยละ 
100 

เด็กเล็กมคีวามรู้ 
ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 
มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 
เหมาะสมตามวัย 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

29 โครงการอุดหนนุคา่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การจัดการศึกษาสำหรบั
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
(สำนกัการศึกษา) 

75,710 64,410 11,300.00 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
พ.ย. - ธ.ค. 

62 
ครั้งที่ 2 
ม.ค. - 

ก.พ. 63 
ครั้งที่ 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 63 
ครั้งที่ 4 

ก.ค. - ส.ค. 
63 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ
งบประมาณ ร้อย
ละ 100 

เด็กเล็กได้รับ
อุปกรณ์เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ทั้ง 4 
ด้าน ครบทุกคน 

เด็กเลก็มีอุปกรณ์
ต่างๆประกอบการ
เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียน
การสอนทัง้ในและ 
นอกห้องเรียน 
ส่งผลให้เด็กเล็ก 
มีพัฒนาการสมวัย
ทุกด้าน 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

30 โครงการขอรบัเงิน
อุดหนุนสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศกึษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม)(วิทยาลัย
การอาชีพตรัง)(สำนัก
การศึกษา) 

424,960 55,470 369,490.00 ✓   

 

ต.ค. - 
พ.ย. 62 

นักเรียนสำเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรสามารถ
ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 14 คน 
สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการดำรง 
ชีวิตประจำวัน
ประกอบอาชีพ
และนำไปใช้ในการ
เลือกเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้นได ้

นักเรียนมีความรู้
และทักษะ
วิชาชีพ สามารถ
นำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้

  
31 โครงการขอรบัเงิน

อุดหนุนสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
อาชีวศกึษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ตันตยาภิรม) 
(วิทยาลัยเทคนคิตรัง) 
(สำนักการศกึษา) 

327,700 327,700 - ✓   

  

ต.ค. - 
พ.ย. 62 

นักเรียนสำเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรสามารถ
ศึกษาต่อและ
ประกอบ อาชีพ
ได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
40 คน สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวนั
ประกอบอาชีพ
และนำไปใช้เลอืก
เรียนในระดับที่
สูงขึ้นได ้

นักเรียนมีความรู้
และทักษะ
วิชาชีพ สามารถ
นำไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

32 โครงการจัดทำประตู
ทางเข้า-ออก โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
(สำนักการศกึษา) 

218,000 - 218,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

2 ชุด     ดำเนินการทาง
พัสดุ 

33 ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ(สำนกั
การศึกษา) 

1,200,000 - 1,200,000.00 

  

✓ 

  

ม.ค. - ส.ค. 
63 

ได้รับงบประมาณ 
ร้อยละ 100  

    กำหนดรูปแบบ 5
บริหารสัญญา 3 

34 โครงการปรับปรุงพื้น
บริเวณโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สำนักการศกึษา) 

224,400 - 224,400.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 หลัง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

35 โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สำนักการศกึษา) 

135,900 113,000 22,900.00 ✓   

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

3 ห้อง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

36 โครงการปรับปรุงห้อง
พยาบาลอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(สังขวิทย์)  
(สำนักการศกึษา) 

156,900 - 156,900.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

 1 ห้อง 

    

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

37 โครงการปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนอาเซียน 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) 
(สำนักการศกึษา) 

135,300 134,000 1,300.00 ✓   

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 ห้อง 

    

  

38 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำห้องสว้มสำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์) 
(สำนักการศกึษา) 

1,310,000 - 1,310,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

 1 หลัง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

39 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1 (สงัขวิทย์) 
(สำนักการศกึษา) 

836,000 702,240 133,760.00 ✓   

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

6 ห้องเรียน 

    

  

40 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงคแ์บบ
พิเศษ 6 ชั้น โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดกะพัง
สุรินทร์ (เงนิสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

84,000,000 - 84,000,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

1 หลัง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

41 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำห้องสว้ม
โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านนาตาล่วง 
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

1,310,000 - 1,310,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ค. 63 

1 หลัง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

42 โครงการก่อสร้างอาคาร 
1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน 
และป้ายประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านนาตาล่วง (เงิน
สะสม)(สำนักการศึกษา) 

1,610,000 - 1,610,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ค. 63 

1 แห่ง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

43 โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน ป.4-6 
โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านนาตาล่วง  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

1,449,000 - 1,449,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ค. 63 

7 ห้อง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

44 โครงการปรับปรุงอ่าง
ล้างหน้าและพื้นทีห่น้า
อาคารเรียนปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดมัชฌิมภูมิ  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

      161,000                -        161,000.00  

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 ท่ี 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

45 โครงการจัดทำห้อง
สหกรณ์ โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

408,900 - 408,900.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 ห้อง 

    

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

46 โครงการซ่อมแซมฝ้า
เพดานและทาสีอาคาร
วิภัชจิตต์ โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

1,426,000 - 1,426,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ค. 63 

1 หลัง 

    

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

47 โครงการทาสีอาคารพล
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 

1 สังขวิทย์ 
(เงินสะสม) 

(สำนักการศกึษา) 

406,000 404,000 2,000.00 ✓ 
  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 หลัง 
   

48 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร
เรียนปฐมวัย โรงเรียน
เทศบาล 3 บา้นนาตาลว่ง 
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

795,000 575,000 220,000.00 ✓   

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 หลัง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

49 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาในร่มโรงเรียน
เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

5,020,000 - 5,020,000.00 

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
ก.ค. 63 

1 แห่ง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

50 โครงการปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านนาตาล่วง  
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

      295,000                -        295,000.00  

  

  ✓ พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

ปีละ 2 ห้อง 

    

ยกเลิกรายการ 

51 โครงการก่อสร้างทาง
เชื่อมระหว่างอาคาร 2 
กับอาคาร 3 โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
(เงินสะสม) 
(สำนักการศกึษา) 

      530,000                -        530,000.00  

  

✓ 

  

พ.ย. 62 - 
พ.ค. 63 

1 หลัง 

    

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 



 
-81- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

52 โครงการส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารภาษาต่าง 
ประเทศขั้นพื้นฐาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

       50,000          38,815        11,185.00  ✓     ดำเนินการ
จัดอบรม
ให้ความรู้
ระหว่าง
วันที่ 3-21 
ส.ค.63 ณ 
อาคาร
อเนก 
ประสงค ์

ร้อยละ 80 ของ
ผู้นำชุมชนที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ มีทักษะ 
และมีความพึง
พอใจ 

- มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
20 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 
100 

1.ผู้เข้ารบัการ
อบรมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
สามารถเอา
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเข้าใจ 
2.ผู้เข้ารบัการ
อบรมได้นำ
ความรู้ที่อบรมไป
สื่อสารกับ
เจ้าของภาษา
หรือทำงานได ้
 
 
 
 
 
  

  

  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 221,686,560 105,778,874 115,907,685.86 29 14 9      
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข                 
1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนทางด้าน
กฎหมาย 
(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ เดือน
มิถุนายน 
63 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่าน

เกณฑ์ประเมิน
ความรู ้     

ยกเลิกเนื่องจากการ
ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (Covid-19) 

2 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

20,000 
 

8,485.00 
    

2 ครั้ง           
   

เทศกาลปีใหม่ 2563   11,515   ✓   

  

วันที่ 27 
ธ.ค.62 -  
1 ม.ค. 

63 

 ร้อยละ 80 
ของผู้รว่มทำ
แบบประเมิน
ความพึงพอใจมี
ความพึงพอใจ 

มีอุบัติเหตุ 
จำนวน 1 ครัง้ 
บาดเจ็บเล็กนอ้ย 

ความพึงพอใจจาก
ประชาชนท่ีได้รบั
บริการ เช่น การ
บอกเส้นทางการ
เดินทาง การแนะนำ 
สถานที่ท่อง เที่ยว
และใหบ้ริการพัก
ระหว่างการ
เดินทาง อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก  

  

เทศกาลสงกรานต์ 
2563 

 
- 

    
เม.ย.63 

 
ยกเลิกเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

50,000 28,935 21,065.00 ✓ 

  

  21 ก.พ. 
63 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมินความรู้ 

นักเรียน พระภิกษุ 
สามเณร วัดประ
สิทธิชัย (ท่าจีน) 
จำนวน 100 คน 

ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักการ
ดับเพลิงขั้นต้น 
การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงประเภท
และชนิดต่าง ๆ 
สำหรับการระงบั
อัคคีภัยเบือ้งต้น   

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

500,000 72,525 427,475.00 ✓   

  

ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

ร้อยละ 100  
ของผูไ้ด้รับความ
เดือดร้อนได้รับ
การช่วยเหลอื
เบื้องต้น 

ผู้ประสบอัคคีภัย 
จำนวน 2 ราย และผู้
ประสบวาตภัย 
จำนวน 3 ราย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง
ไดร้ับความช่วย 
เหลือเยียวยาและ 
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น    

5 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอคัคีภัย
เบื้องต้น(สำนัก
ปลัดเทศบาล) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ ก.ค.63 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมินความรู้        

6 โครงการจัดระบบสร้าง
ระเบียบนครตรังร่วม

80,000 - 80,000.00 

    

✓ ก.พ.63 กลุ่มเป้าหมายไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการ       
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

พลังด้วยมือเรา 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

7 โครงการอาสาจราจร
เทศกิจ 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

80,000 - 80,000.00 

    

✓ มิ.ย.63 ผู้เข้าการอบรม
ผ่านเกณฑ์
ประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80       

8 โครงการรณรงคป์้องกัน
ยาเสพติดโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรงั 
(สำนักการศกึษา) 

100,000 - 100,000.00 

    

✓ เม.ย. - 
ก.ค. 63 

ปีละ 3 ครั้ง 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

9 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 
(สำนักการศกึษา) 

400,000 - 400,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
พ.ค. 63 

จัดอบรม จำนวน 
1 ครั้ง 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการประกวดการ
แปรงฟนัที่ถูกวิธแีละ
ตอบปัญหาเกี่ยวกบั
ทันตสุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

50,000 49,085 915.00 ✓     14 ก.พ.
2563 

มีการจัด
ประกวดปีละ 1 

ครั้ง 

จัดกิจกรรมการ
ประกวดการแปรง
ฟันที่ถูกวธิี จำนวน 
1 วัน ในวนัที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 
โดยมี 
-กิจกรรมการ
ประกวดการแปรง
ฟันที่ถูกวธิี 3 กลุ่ม
อายุๆละ 10 คน 
จัดกิจกรรมจำนวน 
23 ครั้ง รวมเปน็ 
230 คน 
-กิจกรรมเกมส์
ทดสอบความจำ 3 
กลุ่มอายุๆละ 5 คน 
จำนวน 14 ครั้ง 
รวมเป็น 70 คน 
 
 
 
 

เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการ
กล้าแสดงออก
และได้รับความรู้
การแปรงฟันที ่
ถูกวธิีสามารถ 
นำความรู้ไปดแูล 
แก้ไขปัญหา
ทางด้าน 
ทันตสุขภาพ 
ของตนเองและ
ครอบครัวได ้
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-กิจกรรมตอบปัญหา
เกี่ยวกับทันตสุขภาพ 
3 กลุ่มอายุๆละ 7 
คน จำนวน 11 ครัง้ 
รวมเปน็ 77 คน 
-กิจกรรมเกมส์ต่อ
ภาพจ๊ิกซอ 3 กลุ่ม
อายุๆละ 5 คน 
จำนวน 12 ครัง้ 
รวมเป็น 60 คน 
-รวมเยาวชนทีไ่ด้
เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ จำนวน 437 
คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 494 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 
88.46 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

11 โครงการเฝ้าระวงั 
และส่งเสริมทันต
สุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

50,000 49,180 820.00 ✓ 
  

ต.ค.62-
ส.ค.63 

-ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนในสงักัด
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก/
ทาฟลูออไรดว์านชิ  
-ร้อยละ 100 ได้รบั
การสนับสนนุแปรง
สีฟัน 

- นักเรียนระดับ
อนุบาล 1-3 ของโรง 
เรียนในเขตพื้นที่รับ 
ผิดชอบทั้งหมด 11 
โรงเรียน มีจำนวนนัก 
เรียนทั้งหมด 1,860 
คน ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากจาก
เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล 
จำนวน 1,810 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.31 
และได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช 
จำนวน 1,709 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.88 
- นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเขต
เทศบาลนครตรัง 
จำนวน 2 แห่ง มี
นักเรียนจำนวน 473 
คน ได้รับตรวจสุขภาพ
ช่องปาก จำนวน 412 
คน คิดเป็นร้อยละ 

- นักเรียนที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากได้รับคำแนะนำ
ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วยตนเอง
ถูกต้องตามหลักวิธี 
สามารถลดอัตราเกิด
โรคฟันผุในวัยเรียน
ได ้
- นักเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพด้านช่องปาก
ได้รับการส่งต่อเพื่อ
ทำการรักษาช่องปาก
ในสถานพยาบาล
ต่อไป 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

87.10 และได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิช 
จำนวน 409 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.47 
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 
4 ปี ที่มารับบริการฉีด
วัคซีนในวันพุธ 
จำนวน 868 คน ได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช 
จำนวน 568 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.43 
และได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากพร้อม
แปรงสีฟัน จำนวน 
868 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
- นักเรียนที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
จำนวน 1,810 คน 
ได้รับคำแนะนำและส่ง
ต่อเพื่อทำการรักษา 
จำนวน 1,810 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการควบคุมแมลง
และพาหะนำโรค 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

500,000 495,105 4,895.00 ✓   

  

ต.ค.62-
ก.ย.63 

- ร้อยละ 100 ของ 
ชุมชนได้รับการพ่น
หมอกควันกำจัด
ยุงลาย 
- ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ไข้เลอืดออกได้รับ
การพ่นสารเคมี
บริเวณบ้าน 
- ร้อยละ 80  ของ
แกนนำชุมชนมี
ความรู้และพึงพอใจ
ในระดับมาก 

- เจ้าหน้าที่งานป้อง 
กันและควบคุมโรคได้
ดำเนินการพ่นหมอก
ควันกำจัดยุงลายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
นครตรัง โดยได้ฉีด
พ่นหมอกควันชุมชน
ละ 2 ครั้งต่อเดือน 
จำนวน 27 ชุมชน 
จากทั้งหมด 27 ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- งานป้องกันฯได้รับ
ข้อมูลผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ที่เข้า
รักษาอาการ ณ สถาน
บริการสาธารณสุข ใน
เขตเทศบาลนครตรัง
เป็น จำนวน 53 ราย 
โดยเจา้หน้าที่งาน
ป้องกันและควบคุม
โรค ได้ให้บริการพ่น
สารเคมีบรเิวณบ้าน
ผู้ป่วยและบ้านใน

- ชุมชนทุกชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
นครตรังได้รบัการ
พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลายเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน
ที่กำหนดไว้ สามารถ
ลดอัตราการเพิ่ม
จำนวนยุงพาหะนำ
โรคเช่น ไข้เด็งกี่ 
ไข้เลือดออก โรค
ชิคุนกุนยา  
- ลดอัตราการป่วย/
ตายจากโรคตดิต่อที่
เกิดจากแมลงพาหะ
นำโรค 
- แหล่งเพาะพันธุ์
ของแมลงพาหะนำ
โรคลดลง 
- แกนนำชุมชนมี
ความรู้ และความ
พึงพอใจต่อการควบ 
คุมและป้องกันโรค   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

รัศมีใกลเ้คียงเพื่อ
กำจัดยุงลายและเพื่อ
ป้องกันการระบาด
ของโรคครบทุกราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 
- แกนนำชุมชนทั้ง 27 
ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การป้องกนัโรค  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

13 โครงการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากร
สุนัขจรจัด 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

200,000 185,010 14,990.00 ✓   

  

7 เม.ย. - 
29 พ.ค. 

63 

- ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
เพิ่มขึ้น  
- การให้บริการฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าครอบ คลุมพื้นที ่
- ร้อยละ 100 สุนัข
จรจัดที่จับได้ ได้รับ
การตอนและทำหมัน 

- บริการวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 27 
ชุมชน จากจำนวน
ชุมชนทั้งหมด 27 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
100  
- เพศเมียตามชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล
นครตรัง ที่จับจำนวน 
45 ตัว และได้รับการ
ทำหมันทั้งหมด 45 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 
100 

-สุนัขได้รับการ
ควบคุมประชากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-สุนัขไดร้ับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าครอบ 
คลุมพื้นที่ในเขต
เทศบาลนครตรัง  
-ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังมี
ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-สามารถปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนขั
บ้าที่จะติดสู่คนได ้

 

14 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในฃุมชนเขต
เทศบาลนครตรัง 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

107,000 - 107,000.00 
  

✓ พ.ย.- 
มิ.ย. 
2563 

- ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึน้ 
- ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบ้านตัวอย่าง
มีการติดตั้งถังดัก
ไขมัน 

  
ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

15 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังทั่วโลก 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 62,305 37,695.00 ✓ 
  

24 - 25 
ก.พ. 63 

- ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึง
มากที่สุด 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 

- จัดมหกรรม
อาหารตรังดังทั่ว
โลก 1 ครัง้ เม่ือ
วันที่ 24-25 ก.พ.
2563 
- มีการออกร้าน
จำหน่ายอาหาร
โดยชมรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 
จำนวน 45 ร้าน 

- วัฒนธรรมอาหาร
การกินของชาวตรัง
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย  
- ประชาชนมีความ
ตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย  
- ร้านอาหารที่เข้า
ร่วมงานมหกรรม
อาหารตรังดังทัว่โลก
มีความสะอาดถูก
หลักสุขาภิบาลมาก
ขึ้น  
- นักท่องเที่ยวรู้จัก
อาหารและวัฒนธรรม
จังหวัดตรังมากขึ้น 
- ประชาชนตระหนัก
ในการเลือกบริโภค
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

16 โครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

300,000 242,550 57,450.00 ✓   

  

ต.ค.
2562-
ก.ย. 
2563 

- ร้อยละ 75 ของ
ผู้ป่วยได้รับการ
ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพจากการ
เย่ียมบ้าน 
- ร้อยละ100 ของ
ผู้ป่วยที่ส่งต่อ
ได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง  
- ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

- ผู้ปว่ยได้รบัการ
เย่ียมบ้าน จำนวน 
433 คน จากทั้งหมด 
527 คน คิดเปน็รอ้ย
ละ 82.16 
- ผู้ปว่ยที่ส่งตอ่
หนว่ยงานต่างๆ หรอื 
อสม. จำนวน 14 คน 
ได้รับการเย่ียมบ้าน
อย่างตอ่เนื่องทัง้ 14 
คน คิดเปน็รอ้ยละ 
100 
- การประเมินความ
พึงพอใจการให้ยืม
ครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์พบว่ามีระดับ
ความพงึพอใจเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.79 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดย
ร้อยละความถีก่าร
ประเมินระดับมาก
ขึ้นไปอยู่ที่ 99.60 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และผูป้่วยติดเตียง
ที่เข้าโครงการใน
ปีงบประมาณ 
2563 ได้รบัการ
ดูแลฟื้นฟูสขุภาพ
และผู้ดูแลได้รับ
ความรู้ในการดูแล
และฟืน้ฟูสุขภาพ 
ทำให้ผู้สงูอายุผู้
พิการและผู้ปว่ยติด
เตียงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

17 โครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ ม.ค.- 
เม.ย. 
2563 

จัดการอบรม
ถ่ายทอดความรู้
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

18 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เขตเมือง (อสม.) 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

200,000 - 200,000.00 

  

  ✓ ธ.ค.
2562-
พ.ค.
2563 

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้หลังอบรม
มากกว่าก่อน
อบรม 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการในระดับ
มากถึงมากที่สุด 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒนวรขัตติ 
ราชนาร ี
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

107,000 89,730 17,270.00 ✓   

  

ก.พ.-
ส.ค.
2563 

ร้อยละ 100 ของ
สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังตามเป้าหมาย
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนขับ้า 

- บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จำนวน 
27 ชุมชน จาก
จำนวนชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังทั้งหมด 27 
ชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
- สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลนคร
ตรังได้รับการ
สำรวจและฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จำนวน 
1,524 ตัว จาก
จำนวนเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 2,500 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 
60.96 

- สุนัขและแมว
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลนครตรัง
ได้รับวคัซีนที่มี
คุณภาพและถูก
วิธี ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

20 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

26,000 14,696 11,304.00 ✓   

  

มี.ค-เม.ย 
2563 

- ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมป้อง 
กันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
- ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ชุด
ทดสอบปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือ
บริโภค(I-KIT) ได้
ถูกต้อง 

- จัดกิจกรรมการ
อบรมใหค้วามรูเ้ชงิ
ปฏิบัติการเรือ่งการ
ควบคุมปอ้งกันโรค
ขาดสารไอโอดนีแก่
ประชาชนผู้สนใจ มี
หัวข้อการบรรยาย 2 
เรื่อง คอื 
1.การควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดนี 
2.การใช้ชุดทดสอบ
ปริมาณไอโอดนีใน
เกลอืบริโภค (I-Kit) 
โดยจัดการอบรม
เปน็ 2 รุ่น 
-รุ่นที่ 1 จำนวน 70 
คน 
-รุ่นที่ 2 จำนวน 58 
คน รวมทัง้สิ้น 128 
คน 
(กลุ่มเป้าหมาย 100 
คน และเจ้าหน้าที่ที่

- ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกบั
การป้องกันควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน 
สามารถนำความรู้
ไปใช้และเผยแพร่
ในชุมชนได ้
- ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกบัการใชชุ้ด
ทดสอบปริมาณ
ไอโอดีนในเกลอื
บริโภค (I-Kit) 
สามารถสุ่มตรวจ
คุณภาพเกลอืใน
ครวัเรือน โรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กฯ ร้านค้า 
ร้านอาหาร ฯลฯ 
ในชุมชนได ้
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

เกี่ยวขอ้ง จำนวน 
28 คน) 
-โดยเครื่องมือชีว้ัด
โครงการเปน็แบบ
ประเมินความรูก้่อน
และหลงัอบรม 
(Pre/Post-test) 
และแบบประเมิน
การฝกึภาคปฏิบัติ
การใชชุ้ดทดสอบ
ปริมาณไอโอดนัใน
เกลอืบริโภค (I-Kit) 
ผลการประเมินพบว่า 
-ก่อนการอบรมมีผู้
ได้คะแนนความรู้
มากกว่า 80% 
จำนวน 11 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 100 
-หลงัการอบรม
พบวา่ผู้เข้ารบัการ
อบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

เกี่ยวกบัการควบคุม
ป้องกนัโรคขาดสาร
ไอโอดีนโดยทำแบบ
ประเมินความรูไ้ด้
ร้อยละ 80 จำนวน 
82 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 82 
-ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑก์ารใช ้
ชุดทดสอบปริมาณ
ไอโอดีนในเกลอื
บริโภค (I-Kit)  
ทุกคนจากจำนวน
ทั้งหมด 100 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

21 โครงการเฝ้าระวงัและ
ควบคุมโรค 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 71,650 28,350.00 ✓   

  

เม.ย.-
ส.ค. 
2563 

-ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไปในพืน้ที่
รับผิดชอบ ได้รบั
การคัดกรองโรคไม่
ติดต่อ 
 

-ประชาชนทั่วไปที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไปใน
พื้นที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
(ไม่นับผู้ปว่ย
เบาหวาน) จำนวน
ทั้งหมด 14,482 คน 

-ประชาชนที่ได้รับ
การคัดกรองโรคไม่
ติดต่อที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงสูงได้รับการ
ส่งต่อเพื่อรับการ
รักษาทุกราย 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้หลงัอบรม
เพิ่มขึน้ร้อยละ 80 
-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก   
-ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไปในพืน้ที่
รับผิดชอบได้รบั
การคัดกรองโรคไม่
ติดต่อ 

ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน จำนวน 
13,148 คน คิดเปน็
ร้อยละ 90.79 
-ประชาชนทั่วไปที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไปใน
พื้นที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2,3 
(ไม่นับผู้ปว่ยความ
ดันโลหิตสูง) จำนวน
ทั้งหมด 12,956 คน
ได้รับการคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูง 
จำนวน 12,048 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 
92.99 
-ได้จัดทำสมุดบันทึก
สุขภาพประจำตัว
ผู้ป่วย จำนวน 400 
เล่ม 

-ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ 
-ประชาชนมีสมุด
บันทึกประจำตัว
ผู้ป่วยสำหรับเฝ้า
ระวังภาวะของโรค
และติดตามอาการ 
-ประชาชนที่เข้ารับ
การคัดกรองโรคไม่
ติดต่อได้รับคำแนะ 
นำในการดูแล
สุขภาพโดยตรงจาก
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
-ประชาชนเกิด
ความรู้ความ
ตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

22 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในฃุมชนเขต
พื้นที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

156,000 - 156,000.00     ✓ ม.ค.-ส.ค. 
2563 

-ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้หลังการ
อบรมมากกว่า
ก่อนอบรม 
-ร้อยละ 100 ของ
จำนวนบ้าน
ตัวอย่างมีการ
ติดตั้งถังดักไขมัน 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

23 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 72,033.76 27,966.24 ✓   

  

ก.พ. - 
ก.ย. 
2563 

-ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพได้รับคำแนะ 
นำรักษาพยาบาล
หรือส่งต่อ 
-ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนชั้น ป.5-ม.6 
ได้รับการแนะนำ
และตรวจสุขภาพ
ตนเองปกีารศกึษา
ละ 1 ครั้ง 
 
 

-ดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนั
โรคแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง โดย
นักเรียนระดับชั้นป.
1-ป.4 ทัง้หมดจำนวน 
3,608 คน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 3,281 
คน คิดเป็นร้อยละ 
90.94 
 

-ดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนั
โรคแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
-นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนทีศู่นย์ 
บริการสาธารณสขุ
เทศบาลนครตรัง
รับผิดชอบจำนวน
ไม่น้อยกว่า 12,000 

ในปีงบประมาณ 2563 
ไม่ได้รับการสนบัสนุน
วัคซีน HPV สำหรบั
นักเรียนชั้น ป.5 หญิง
จากกระทรวง
สาธารณสุข 
-งดกิจกรรมค้นหา
ภาวะโรคโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ
เหล็ก ตามหนังสอื
โรงพยาบาลตรัง ที่ 
ตง 0032.105/1302 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนชั้นป.1 
ได้รับการทดสอบ
สายตาปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
-ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ของนกัเรียนชั้นป.1
และป.6 ได้รับวคัซีน
ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 
-ร้อยละ 10 ของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาได้รบั
การสุ่มตรวจค้นหา
ภาวะโรคโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ
เหล็ก 
-ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในพืน้ที่
ดำเนินการสามารถ
ยกระดับหรือรักษา

-นักเรียนระดับชั้นป.
5-ม.6 ของโรงเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
จำนวน 8,900 คน
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 5,119 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 
57.52 
-นักเรียนระดับชั้น 
ป.1 ของโรงเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
ทั้งหมดจำนวน 828 
คน ได้รับการทดสอบ
สายตาอย่างน้อย 
จำนวน 1 ครัง้/ปี
การศึกษา จำนวน 
764 คน คิดเปน็ร้อย
ละ 92.27 

คนได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ได้รับการเฝ้าระวัง
สุขภาพดวงตา 
-นักเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพได้รับการ
รักษาพยาบาล/ให้
คำแนะนำ/สง่ต่อ 
-นักเรียนชั้นป.1 
และป.6 ได้รับการ
ป้องกนัโรคติดต่อ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
-นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาได้รบั
ดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนั
โรคโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก 
 

2563 เรือ่งชีแ้จงการ
ดำเนนิงานตรวจ
โลหิตจางในเด็ก
ประถม แจ้งว่าขอ้มูล
ย้อนหลัง 6 ปีพบ
นักเรียนมีภาวะโลหิต
จางนอ้ยมาก จึงไม่มี
ความจำเปน็ที่จะต้อง
สุ่มตรวจ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

-นักเรียนที่มีปัญหา
สุขภาพ จำนวน 824 
คนได้รับคำแนะนำ
การรักษาพยาบาล 
หรือส่งต่อจำนวน 
824 คน คิดเปน็ร้อย
ละ 100 
-นักเรียนระดับชั้น 
ป.1 และป.6 ทัง้หมด 
จำนวน 1,039 คน 
ได้รับวคัซีนครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 1,037 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 
99.81 
-โรงเรียนทีศู่นย์ 
บริการสาธารณสขุ
เทศบาลนครตรัง
รับผิดชอบ จำนวน 
14 โรงเรียน ได้รับ
การสนับสนุนการ

 
-โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนายกระดับหรือ
รักษามาตรฐาน
โรงเรียนสง่เสริม
สุขภาพ  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

พัฒนายกระดับหรือ
รักษามาตรฐาน
โรงเรียนสง่เสริม
สุขภาพครบทุก
โรงเรียน 
-งดกิจกรรมสุ่มตรวจ
ค้นหาภาวะโรคโลหิต
จางจากการขาดธาตุ
เหล็กตามหนงัสือ
แจ้งของโรงพยาบาล
ตรัง แต่เปลี่ยนวิธี
ดำเนินกิจกรรมนี้
เป็นการใหน้ักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ทุกคน จำนวน 5,414 
คน ได้รับประทานยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ทุกสัปดาห์ๆละ 1 
เม็ด คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

24 โครงการสง่เสริมภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
เด็ก 
(กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม) 

       30,000                -          
30,000.00  

  

  ✓ เม.ย -
ก.ค. 
2563 

 -ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพงึ
พอใจในระดบัดีขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 
- ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารบัการอบรมมี
ความรูค้วามเข้าใจ 
เพิ่มขึน้ 
      

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

25 โครงการสง่เสริม
โภชนาการพัฒนาการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
(กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม) 

70,000 31,241 38,759.00 ✓   

  

7 ก.พ. 
2563 

- ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารบัการอบรมมี
ความรูแ้ละทกัษะ
เกี่ยวกบัการเฝ้า
ระวงัภาวะ
โภชนาการ พัฒนา 
การสขุภาพอนามัย
แม่และเด็ก 
-ร้อยละ 75 ของผู้
เข้ารบัการอบรม
สามารถใช้ชุด
ทดสอบพัฒนาการ

-จัดกิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้เชิงปฏิบตัิ 
การ เรื่องการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ
พัฒนาการ สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
วันที่ 7 ก.พ.63 ให้
ความรู้แก่ผูดู้และเด็ก
อายุ 0-5 ปี และ
ประชาชนทีส่นใจ มี
หัวข้อการบรรยาย 2 
เรื่อง คือ 1.การเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ 

เครื่องมือช้ีวดัโครง 
การเป็นแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม แบบ
ประเมินฝึกภาค 
ปฏิบัติการใช้ชุด
ทดสอบพัฒนาการ
เด็ก (DSPM) 
1.แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลัง
การอบรมการเฝา้
ระวังภาวะโภชนาการ 
พัฒนาการสุขภาพ
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

เด็ก(DSPM)ได้
อย่างถูกตอ้ง 

พัฒนาการสุขภาพ
อนามัยแม่และด็ก 2.
การใช้ชุดทดสอบ
พัฒนาการเด็ก 
(DSPM)- มีจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 87 คน ผูดู้แล
เด็กและประชาชนที่
สนใจจำนวน 70 คน 
เจ้าหนา้ที่ 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.14 

อนามัยแม่และเด็ก 
โดยมีผู้ทำแบบ 
ทดสอบ จำนวน 70 
คน ซึ่งแบบทดสอบ
ก่อนการอบรม 
พบว่ามีผู้ทำแบบ 
ทดสอบได้คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
จำนวน 18 คน คดิ
เป็นร้อยละ 25.71 
และผลการทำแบบ 
ทดสอบหลังการ
อบรม มีผู้ทำแบบ 
ทดสอบได้ร้อยละ 
80 จำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
47.14 
2. แบบประเมินฝึก
ภาคปฏิบัติ มีผูผ้่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 81.14 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

26 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานด้านการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ
และการพัฒนาการเด็ก
อายุแรกเกิดถึง 6 ปี  
ในชุมชน 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

104,000 28,300 75,700.00 ✓   

  

10 ก.ค. 
2563 

-เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปกครองแกนนำ
ด้านสุขภาพใน
ชุมชนดำเนนิการ
เฝ้าระวงัภาวะ
โภชนาการเด็ก 0-6 
ปี ได้รอ้ยละ 60  
-เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปกครองแกนนำ
ด้านสุขภาพใน
ชุมชนดำเนนิการ
เฝ้าระวงัและ
ทดสอบพัฒนาการ
เด็ก 0-6 ป ีได้รอ้ย
ละ 60 

-จัดกิจกรรมอบรม
เชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง
การเฝ้าระวงั
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็กแก่
เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปกครองแกนนำ
ด้านสุขภาพใน
ชุมชน ในวนัที่ 10 
กรกฎาคม 2563 
จำนวน 1 วัน  
-ผู้เข้าอบรมตาม
กิจกรรม จำนวน 73 
จากกลุ่มเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 80 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 
91.25  
-ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และทกัษะ
ในการเฝ้าระวงัและ
การประเมินภาวะ
โภชนาการเด็ก

-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และทกัษะ
ในการเฝ้าระวงั
และการประเมิน
ภาวะโภชนาการ
เด็กเพิ่มขึน้  
-เด็กอายุ 0-6 ปี 
ได้รับการเลี้ยงดู
จากผู้ปกครองด้าน
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก 0-6 
ปี ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัวธิีการ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

เพิ่มขึน้ ได้คะแนน 
post-test มากกว่า 
pre-test จำนวน 70 
คน จากผูเ้ข้ารว่ม
โครงการ 73 คน คิด
เปน็ร้อยละ 96  
-เจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้ปกครองแกนนำ
สุขภาพในชุมชน
ดำเนนิการเฝ้าระวงั
โภชนาการเด็ก 0-6 
ปี ในชุมชนได้รอ้ย
ละ 61 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

27 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

67,000 - 67,000.00 

  

  ✓ เม.ย - 
ส.ค.
2563 

-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในระดับดี
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
-ร้อยละ 70 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถดำเนิน
กิจกรรมในชุมชน
ได ้

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 



 
-109- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

28 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ของศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 2 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

30,000 12,800 17,200.00 ✓   

  

ก.พ.-
มี.ค. 
2563 

เชงิปริมาณ 
-มีผู้เข้ารว่มการ
อบรมเชงิปฏิบัต ิ
การเรือ่งการรกัษา 
พยาบาลเบื้องต้นไม่
ต่ำกว่ารอ้ยละ 90 
-มีผู้เข้ารว่มการ
อบรมเชงิปฏิบัต ิ
การ เรือ่งการชว่ย
ฟื้นคนืชีพเบือ้งต้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 เชงิคุณภาพ  
-ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารบัการอบรม
ผ่านเกณฑก์ารประ 
เมินความรู้การรกัษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
- ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารบัการอบรม
ผ่านเกณฑก์ารประ 
เมินเรือ่งการชว่ย
ฟื้นคนืชีพเบือ้งต้น 

-จัดกิจกรรมอบรม
เชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง
การรกัษาพยาบาล
เบือ้งตน้ ในวนัที่ 13 
สิงหาคม 2563 
จำนวน 1 วัน 
-ผู้เข้าอบรมใน
โครงการทัง้สิ้น 
จำนวน 80 คน จาก
กลุ่มเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 80 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 
-ผู้เข้าอบรมสว่น
ใหญ่มคีวามรู้หลงั
หารอบรมเพิ่มขึน้ 
จำนวน 69 คน คิด
เปน็ร้อยละ 86.25 

-ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกบั
การรกัษาพยาบาล
เบือ้งตน้ สามารถ
นำความรูไ้ปเผย 
แพรแ่กบุ่คคลรอบ
ข้าง ในการช่วย 
เหลือตนเองและ
บุคคลใกล้ตัวได้
อย่างปลอดภัย
ก่อนถงึสถาน 
พยาบาล 

  



 
-110- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

29 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

43,000 - 43,000.00 

  

  ✓ พ.ค.-
มิ.ย. 
2563 

-ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
-ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้
เรื่องการช่วยฟื้น
คืนชีพ เบือ้งต้น     

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

30 โครงการนันทนาการ
สำหรับคนพกิารและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00     ✓ เดือน
มี.ค.-มิ.ย.
63 

ร้อยละ 90 คน
พิการและผู้ดูแล
คนพิการมีความ
พึงพอใจ  

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 



 
-111- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

31 โครงการนันทนาการ
สำหรับผู้สูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 14,454 85,546.00     ✓ ดำเนินการ
เดือน ก.ค.-
ก.ย. 2563 

ร้อยละ 90
ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

32 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้แกค่น
พิการ(กองสวัสดิการ
สังคม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ -สำรวจ
เดือนพ.ย.-
ธ.ค.62       
-ประชุม
คณะกรรม
การเดือน
ม.ค.-ก.พ.
63   
-ให้การ
ช่วยเหลือ
เดือน ก.ค.-
ก.ย.63     

คนพิการ   
ไม่น้อยกว่า  
10 ราย ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยการ
สำรวจและผ่าน
คณะกรรมการ 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 



 
-112- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

33 โครงการสงเคราะหแ์ละ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 99,000 1,000.00 ✓   

  

-สำรวจ
เดือนพ.ย.
62-ม.ค.63 
-ประชุม
คณะกรรม
การเดือน
ม.ค.-ก.พ.
63 
-ให้การ
ช่วยเหลือ
เดือนก.ค.-
ก.ย.63     

คนพิการ เด็ก ผู้สงู 
อายุครอบครวัผู้มี
รายได้น้อยและ  
ไร้ที่พึ่งไม่น้อยกว่า 
80 ราย ได้รับการ
ชว่ยเหลือโดยการ
สำรวจและผ่าน
คณะกรรมการ 

กลุ่มเป้าหมายโครง 
การที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะ 
กรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศ- 
บาลนครตรังได้รับ
ความช่วยเหลือตาม
มติคณะกรรมการฯ
ร้อยละ 100 

ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบฯ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ
อปท. ข้อ 12(2) 
การช่วยเหลอืด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้อปท.พิจารณาการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงหมาดไทย
กำหนดหรือหลัก 
เกณฑ์ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย์โดยอนุโลม 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

34 โครงการแขง่ขนักีฬา 
เปตองเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
(กองสวัสดิการสังคม) 

70,000 - 70,000.00  
 
  

 
✓ เดือน

เม.ย.63 
ร้อยละ 80 ของ
จำนวนชุมชนที่ส่ง
ทีมเข้าร่วมแขง่ขัน 

  
ยกเลิกการ

ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

35 โครงการเดินตามรอย
พ่อสานต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 29,133 20,867.00 ✓     -จัด
กิจกรรม
อบรมให้
ความรู้วันที่ 
20 ก.พ.63  
-คัดเลือก
บ้าน
ตัวอย่างฯ 
เดือนพ.ค.-
มิ.ย.63 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ 
-มีการจัดส่งบ้าน
และโรงเรียนเข้า
ร่วมการคัดเลือก 
คิดเป็นรอ้ยละ15
ของจำนวนสถาน
ศึกษาและชุมชน
ทั้งหมดในเขต
เทศบาลนครตรัง   

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 
99 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 90 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้  
1.ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถน้อมนำ
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.ชุมชนตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และร่วมกันหา
แนวทางแกป้ัญหา
ในท้องถิ่นตนเอง
โดยนำปรัชญา
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

เศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางใน
การแก้ปญัหาใน
ภาพรวม 

36 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

150,000 62,962 87,038.00 ✓   

  

-จัดแข่งขัน
กีฬาเซปัก
ตะกร้อ
วันที่ 21-
22 ธ.ค.62  
ณ สนาม
ตะกร้อ
ชุมชนหลัง
สนามกีฬา 
- จัด
กิจกรรม
อบรมให้
ความรู้
วันที่ 7 
ส.ค. 2563 

 -ผู้เข้าร่วมแขง่ขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ
ฯ  มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80       
-ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
-ผู้เข้าร่วมทัศน
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ  
- ผู้เข้าร่วมแขง่ขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ 
จำนวน 15 ทีม
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้  
- มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
80 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 
85 

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ 
1.ผู้นำชุมชนกลุ่ม
องค์กรชุมชน 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้
มีจิตสำนึกในการ
ช่วยกันสอด ส่อง
ดูแลเยาวชนใน
ชุมชนให้ห่าง ไกล
ยาเสพติด 
2.เกิดความสามัคคี
ในชุมชนรวมทั้งยัง
สามารถป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนได้ ทำ
ให้กระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ 
1.ผู้เข้ารับการอบ 
รมมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงพิษภัย
จากยาเสพติด 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
เป็นแกนนำเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 
เป็นภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ตนเอง 
3.ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถนำความรู้ไป
ถ่ายทอดให้เด็ก 
เยาวชนในชุมชน ให้
เข้าใจ มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

37 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000 - 20,000.00 
  

✓ -รับบริจาค
สิ่งของฯ 
เดือนก.พ.-
มี.ค.63       
-ส่งมอบ
สิ่งของ
เดือนเม.ย.-
มิ.ย.63 

สามารถ
ดำเนินการได้
ครบ100 % 

ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

    ยกเลิกการ
ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

38 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานเพื่อยุติความ
รุนแรงในครอบครวั 
(กองสวัสดิการสังคม) 

30,000 28,265 1,735.00 ✓ 

    

ดำเนนิการ
เม่ือวันที่  
25 พ.ย. 62 
ณ หอ้ง
ประชุม ชั้น 
3 อาคาร
อเนกประส
งค ์เทศบาล
นครตรงั 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
130 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 94 

1.ผู้เข้ารบัการ
อบรมเกิดความ
ตระหนักถึง
ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 
2.ผู้เข้ารบัการ
อบรมได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของสถาบนั
ครอบครัว 
3.ผู้แทนชุมชน/
กลุ่มสตรีและ
ผู้สูงอายุได้รับ
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของสมาชิก
ครอบครัวและ
ปลูกฝังวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่ดี 
4.ผู้แทนผูแ้ทน
ชุมชน/กลุ่มสตรี
และผู้สูงอายุมี
ส่วนรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อจะ
ได้ไม่สร้างปัญหา
ให้กับตนเอง 
ครอบครัว สงัคม
และมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

39 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 19,118 30,882.00 ✓     ดำเนินการ
วันที่ 15 
ส.ค. 63 ณ 
ที่ทำการ
ชุมชนบาง
รัก 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรม
สามารถนำ

ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ได ้

มีผู้เข้ารว่มโครงการ 
จำนวน 90 คน และ
มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการระดับ
มากขึน้ไป ร้อยละ 
100 

1.ผูเ้ขา้รับการ
อบรมเกิดสำนึกใน
พระมหากรุณา- 
ธิคณุและมีความ
จงรกัภักดีต่อ
สถาบนัพระมหา- 
กษัตริย ์
2.ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีการนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชวีิต 
ประจำวัน มีความ
รอบคอบ ไม่ฟุ่ม 
เฟือย ใช้ทรพัยากร
ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคณุค่า 
เกิดรายได ้
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

40 โครงการสร้างทักษะ
ชีวิตในวัยรุ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 13,806 36,194.00 ✓     ดำเนินการ
วันที่ 8 
ส.ค. 63 ณ 
อาคาร
อเนกประ
สงค์ ชั้น 3 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วม การ
อบรม มีความรู้
ใน การป้องกัน 

ตนเองและ 
ความพึง พอใจ
ใน การเข้าร่วม 

โครงการ 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
35 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 100 

1.เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการได้ 
รับความรู้และมีภูมิ 
คุ้มกันในการจัด 
การกับสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ มีทักษะในการ
ปฏิเสธพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการดำรง 
ชีวิตและพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องเพศ 
ตลอดจนลดอัตรา
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
2.เยาวชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ครอบครัว เข้าใจ
หลักการดำเนินชีวิต
ที่เหมาะสม รูเ้ท่า
ทันและเฝ้าระวงั
ปัญหาของ
ครอบครัวที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

41 โครงการอบรมสัมมนา 
"ครอบครัวอบอุ่นต้นทุน
สังคมไทย" 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ ดำเนินการ
เดือน

เม.ย.-พ.ค.
63 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

    

ยกเลิกการ
ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

42 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทนุ
แม่ของแผ่นดิน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000 19,880 120.00 ✓ 

    

ดำเนินการ
เม่ือวันที่ 

30 พ.ย.62 
ณ ที่ทำ

การชุมชน
บางรัก 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
100 คน และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการ
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95 

1.ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
ดำเนินงานของ
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินในการ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2.ผู้นำชุมชน
สามารถเผยแพร่
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินให้เข้าถึง
ชุมชนได้อย่าง
กว้างขวาง 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

43 โครงการแขง่ขนักีฬา
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครตรงั 
 "สายรุ้งเกมส์" 
(สำนักการศกึษา) 

300,000 - 300,000.00 

    

✓ มิ.ย. - 
ก.ค. 63 

จัดการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน
โรงเรียนสงักัด
เทศบาลนคร
ตรัง 1 ครั้ง     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

44 โครงการแขง่ขนักีฬา
เยาวชนและประชาชน 
(สำนักการศกึษา) 
-โครงการแขง่ขัน
ฟุตบอลหญ้าเทียม 

200,000 125,380 74,620.00 ✓     ธ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภท
ต่าง ๆ อย่าง
น้อย 1 ประเภท 
ต่อปี 

 -ร้อยละ 80 มี
ประชาชนเข้ารว่ม
กิจกรรม จำนวน 
300 คน -มีทีม
สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน จำนวน 21 
ทีม 

-เยาวชนและ
ประชาชนเข้ารว่ม
กิจกรรมการออก
กำลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
-เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและ
สร้างคุณธรรม
ประจำใจตาม
วัตถุประสงค์หลัก
ของกฬีา คือ รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และรู้จักเคารพ
กติกา   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

45 โครงการแขง่ขนัฟุตบอล
งานประเพณีสงกรานต์ 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
เม.ย. 63 

จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

46 โครงการจัดการแขง่ขัน
เซปักตะกร้อและ
ตะกร้อลอดห่วง 
(สำนักการศกึษา) 

50,000 48,428 1,572.00 ✓   

  

พ.ย. - 
ธ.ค. 62 

จัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ 
และตะกร้อลอด
ห่วง จำนวน 1 
ครั้ง 

-จัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อ และ
ตะกร้อลอดห่วง 
จำนวน 1 ครัง้  
-มีทีมเข้าร่วมแข่ง 
ขันเซปักตะกรอ้ 8 
ทีม และตะกร้อ
ลอดห่วง 8 ทีม 

เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาและ
อนุรักษ์สืบสาน
กีฬาเซปักตะกร้อ
และตะกร้อลอด
ห่วง 

  

47 โครงการจัดการแขง่ขัน
ฟุตซอลเทศบาลนคร
ตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

50,000 - 50,000.00     ✓ เดือน 
มี.ค. - 
เม.ย.63 

จัดการแข่งขัน
ฟุตซอล 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

48 โครงการจัดการแขง่ขัน
ฟุตบอล 7 คน มัชฌิม
ภูมิคัพต้านยาเสพติด 
(สำนักการศกึษา) 

140,000 - 140,000.00 

    

✓ เม.ย. - 
พ.ค. 63 

จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล 1 ครั้ง 
ต่อปี 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

49 โครงการจัดการแขง่ขัน
ฟุตบอลเทศบาลนคร
ตรัง 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 194,088 5,912.00 ✓   

  

วันที่ 16-
29 ธ.ค.

63 

จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล จำนวน 
1 ครั้ง 

-จัดการแขง่ขนั
ฟุตบอล จำนวน 1 
ครงั 
-ประชาชนในจังหวัด
ตรังสมัครเข้าร่วม
การแขง่ขนัฟุตบอล 
จำนวน 16 ทีม 

ประชาชนออก
กำลงักายมากขึ้น 
มีสุขภาพร่างกายที่
แขง็แรงและมี
ความรกัความ
สามัคคใีนหมู่คณะ
ตลอดจนประชาชน
ได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะและ
มาตรฐานการเลน่
กีฬาฟุตบอลให้
สูงขึน้ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

50 โครงการฝึกซ้อมและ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทยระดับภาค
และระดับประเทศ 
(สำนักการศกึษา) 
เดิม  3,000,000 
โอนเพิ่ม  500,000 

3,500,000 3,368,078.83 131,921.17 ✓   

  

ครั้งที่ 1 
ต.ค. 62 
- ม.ค. 

63ครั้งที่ 
2 ส.ค. - 
ก.ย. 63 

เด็กและเยาวชน
สังกัดเทศบาลได้
พัฒนาและมี
พื้นฐานด้านกีฬาได้
ก้าว หน้ามากย่ิง 
ขึ้น มีผูเ้ข้า รว่มไม่
น้อยกว่า 500 คน 

-เด็กและเยาวชน
สังกัดเทศบาลได้
พัฒนาและมีพื้นฐาน
ด้านกีฬาได้กา้วหนา้
มากย่ิงขึ้น มีผูเ้ข้า 
ร่วมไม่น้อยกวา่ 
500 คน  
-นักเรียนที่เป็น
ตัวแทนการแข่งขัน
กฬีารอบชิงชนะเลศิ 
ระดับประเทศ เมือง
ระยองเกมส ์
นักกฬีาได้รับรางวัล
คิดเป็นรอ้ยละ 15 
ของตวัแทนนักกีฬา 

โครงการที่จัดขึน้
สอดคล้องกบั
นโยบายของกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น
และสง่เสริมการ
เล่นกีฬาของ
นักเรียนในสงักัด
เทศบาลนครตรงั 
ค่าเฉลี่ยอยู้ใน
ระดับมากที่สุด 

-มีการโอนเพิ่ม 
500,000 บาท รวม
เปน็งบ 3,500,000 
บาท  
-ครัง้ที่ 2 ส.ค.-ก.ย.63 
ยกเลิกโครงการ
เนือ่งจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรสัโคโรนา  
(โควดิ-19)  

51 โครงการฝึกทักษะกีฬา
วันหยุด 
(สำนักการศกึษา) 

100,000 - 100,000.00 

    

✓ พ.ค. - 
ส.ค. 63 

1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการ

ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

52 โครงการส่งทีมกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการเข้า
ร่วมแขง่ขันกบั
หน่วยงานอื่น 
(สำนักการศกึษา) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ เม.ย. - 
มิ.ย. 63 

ส่งทีมกฬีาและ
กิจกรรมนนัทนา-
การเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักบัหนว่ย 
งานอื่น เชน่ สง่ทีม
กีฬาเข้ารว่มการ
แขง่ขนักฬีา
สันนิบาต 
จังหวัดตรงั,ส่งการ
แขง่ขนักฬีา
ฟุตบอล อบจ.คพั 
ฯลฯ อย่างนอ้ย 1 
ครัง้ต่อป ี     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการ

ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (Covid-19) 

53 โครงการศิลป์สร้างสุข 
(สำนักกการศึกษา) 
เดิม  50,000 
โอนเพิ่ม  200,000 

250,000 - 250,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
พ.ค. 63 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศกึษาสงักัด
เทศบาลนครตรงัที่
เข้ารว่มกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80      

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการ

ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

54 โครงการสร้าง
หลักประกนัด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ  
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

64,656,000 60,730,400 3,925,600.00 ✓   

  

เดือน 
ต.ค.62-
ก.ย.63 

จำนวนครัง้ที่
เทศบาลสามารถ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้ครบ 
ถ้วนถกูต้องตาม
ประกาศเทศบาล  
เรื่อง บญัชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิฯประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ภายในวันที่ 
10 ของทกุเดือน 

-เทศบาลสามารถ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้
ครบถว้นถกูต้อง
ตามประกาศ
เทศบาล เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ภายในวันที่ 
10 ของทกุเดือน 
(จำนวน 12 ครัง้)  

-ประชาชนได้รับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
-สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
เบื้องต้น  

กรมบัญชีกลาง 
เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจ่าย
เบี้ยผู้สูงอายุแทน 
อปท. 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

55 โครงการสนับสนนุการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมใหแ้ก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  
(เบี้ยความพิการ) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

12,480,000 11,136,800 1,343,200.00 ✓   

  

เดือน ต.ค.
62-ก.ย.63 

จำนวนครัง้ที่
เทศบาลจ่ายเงนิ
เบี้ยความพกิารได้
ครบถว้นถกูต้อง
ตามประกาศ เรือ่ง 
บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ภายในวนัที่ 
10 ของทกุเดือน 

-เทศบาลสามารถ
จ่ายเบี้ยยังชพีความ
พิการไดค้รบถว้น
ถูกต้องตามประกาศ
เทศบาล เรือ่ง บญัชี
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใน
วันที่ 10 ของทกุ
เดือน (จำนวน 12 
ครัง้)  

-ประชาชนได้รับ
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
-สามารถบรรเทา
ความเดือดรอ้น
เบือ้งตน้  

กรมบญัชกีลาง 
เปน็หน่วยงานที่
รับผิดชอบการจ่าย
เบี้ยความพกิาร 
แทน อปท. 

56 โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

300,000 256,500 43,500.00 ✓   

  

เดือน ต.ค.
62-ก.ย.63 

ร้อยละ 90 ผู้ปว่ย
เอดส์ที่มีสิทธิรบั
เงนิสงเคราะห์มี
ความพงึพอใจ 

-เทศบาลสามารถ
จ่ายเบี้ยยังชพีผู้ปว่ย
เอดสไ์ดค้รบถว้น
ถูกต้อง ภายในวันที ่
10 ของทกุเดือน 
(จำนวน 12 ครัง้)  

-ผู้ป่วยเอดส์ทีเ่ปิด 
เผยตนเองและขอ 
รับการสงเคราะห์
ในเขตเทศบาล
นครตรงัได้รับเบี้ย
ยังชีพเบือ้งตน้ 
-ผู้ป่วยเอดส์มี
สภาพความเป็นอยู่
และกำลงัใจที่ดี
ขึ้น  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

57 โครงการจัดทำป้าย
และติดต้ังเหล็กดัด
บริเวณรอบอาคาร
ศูนย์บริการสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ 
(งบบรหิารจัดการที่ดี) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

65,500 63,837 1,662.65 ✓   

          

  

  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 87,251,500 77,726,791 9,524,709.06 31 0 26 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ                 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
รักษ์จันทน์ หน้า
บ้านเลขที่ 45/14 
(สำนักการช่าง) 

191,000 
 

191,000.00 

  

✓ 

  

เดือน 
ธ.ค.62-
มิ.ย.63 

1 สาย มีถนนที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 
1 สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน  

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
เพลินพิทักษ์ข้าง
บ้านเลขที่ 16/35 
(สำนักการช่าง) 

906,000 - 906,000.00 

  

✓ 

  

เดือน 
ธ.ค.62-
มิ.ย.63 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 
1 สาย 

-ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  
-การระบายน้ำ
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ้น น้ำไม่ท่วม
ขัง 

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการก่อสร้างถนน
และรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด 
ซอย 22 หน้าบ้านเลขที่ 
384/7 
(สำนักการช่าง) 

3,143,000 - 3,143,000.00 

  

✓ 

  

เดือน 
ธ.ค.62-
ก.ค.63 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 
1 สาย 

-ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  
-การระบายน้ำ
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น น้ำไม่ท่วม
ขัง 

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
และรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด  
ซอยข้างบ้านเลขที่ 
450/16 ไปทางทิศ
ตะวันออก 
(สำนักการช่าง) 

399,000 - 399,000.00 

  

✓ 

  

เดือน 
ธ.ค.62-
มิ.ย.63 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ำที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 
1 สาย 

-ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน  
-การระบายน้ำ
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น น้ำไม่ท่วม
ขัง 

บริหารสัญญา  
(ยังไม่เบิกจ่าย) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ถนนกันตงัซอย 10 
(สำนักการช่าง) 

4,965,000 - 4,965,000.00 

  

✓ 

  

เดือน 
ธ.ค.62-
ส.ค.63 

1 สาย มีรางระบายน้ำที่
ได้มาตรฐาน 
จำนวน 1 สาย 

-การระบายน้ำ
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเรว็
ย่ิงขึ้น น้ำไม่ท่วม
ขัง 

ดำเนินการทาง
พัสดุ 

6 โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเทศบาลนครตรัง 
(เงินสะสม) 
(กองสาธารณสุขฯ) 

40,000,000 - 40,000,000.00 

  

✓ 

          

กำหนดรูปแบบ/
ราคากลาง 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 49,604,000 - 49,604,000.00 - 6 -      
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิดชูอตัลักษณ์ของท้องถ่ิน           
1 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

30,000 - 30,000.00 

    

✓ วันที่ 24 
เม.ย.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

2 โครงการจัดงานวันรฐั
พิธีและวนัสำคัญอืน่ๆ 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

650,000 563,164.00 86,836.00 ✓   

            
- พิธีบำเพ็ญกศุลและ
กิจกรรมน้อมรำลึก ร.9 

 
134,908.00 

 
  

    

13 ต.ค. 
62 

  ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และน้อมรำลึก
ในพระมหา
กรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ท่ี
ทรงมีต่อปวง
ชนชาวไทย 

แล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-พิธีถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์ฯ 

      77,070.00      

    

21 ต.ค. 
62 

  หน่วยงานราชการ
จังหวัดตรัง 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจำ 
เทศบาลนครตรัง 
จำนวน 255 คน 

1.มีการรวมพลงั
มวลชน เพือ่ถวาย
ราชสกัการะ
พระราชานสุาวรีย์
สมเด็จพระศร ี
นครินทราบรม
ราชินีนาถ   
2.ประชาชนทกุหมู่
เหล่าและ
ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและ
ประชาชนทัว่ไปทกุ
หมู่เหล่า ได้
ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธคิุณที่
สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราช
ชนนีมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย 

แล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

- พิธีบำเพ็ญกศุลและ
กิจกรรมน้อมรำลึก ร.5ฯ 

      64,000.00      

    

วันที่ 23 
ต.ค. 62 

  ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสว่นได้
แสดงออกถงึความ
จงรกัภักด ีและ
น้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย 

แล้วเสร็จ 

- กิจกรรมจัดพิธีรับ
พระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 

  5,146.00     

    

วันที่ 25 
ธ.ค.62 

  ผู้บริหารเทศบาล
นครตรัง สมาชิก
สภาเทศบาลนคร
ตรัง หัวหน้าส่วน
การงานและผู้นำ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรังได้น้อม
สำนึกในพระมหา
กรุณาธคิุณอนัหา
ที่สุดมิได ้

แล้วเสร็จ 



 
-135- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-กิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.9 

      96,508.00      

    

วันที่ 5 
ธ.ค. 62 

  ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และน้อมรำลึก
ในพระมหา
กรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถ
บพิตรที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย 

แล้วเสร็จ 

-กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

               -      

    

  วันที่ 3 
มิ.ย. 63 

      ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-กิจกรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.10 

      91,666.00    

    

  วันที่ 28 
ก.ค. 63 

  ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ในพระมหา
กรุณาธคิุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ท่ี
ทรงมีต่อปวง
ชนชาวไทย 

แล้วเสร็จ 

-กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ 

      93,866.00    

    

  วันที่ 12 
ส.ค. 63 

  ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
ในพระมหา
กรุณาธคิุณของ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯที่
ทรงมีต่อปวง
ชนชาวไทย 

แล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการเชิดชูบคุคลที่
ควรบูชา 
(สำนักปลัดเทศบาล)  
งบ 100,000 บาท 
โอนลดต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ 100,000 บาท
จัดซ้ือจัดจ้างไม้กั้นประตู
เข้า-ออกอัตโนมัต ิ

100,000 100,000.00 - 

    

✓ วันที่ 10 
เม.ย. 63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

4 โครงการบริการฟรี
อินเตอร์เนต็ไรส้ายเพื่อ
บริการข้อมลูส่งเสรมิ
การศึกษาและสนับสนุน
การท่องเที่ยว (Trang 
City Free Wi-Fi) 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

20,000 - 20,000.00 

  

  ✓ เดือน 
ต.ค. - 
ธ.ค.62 

ร้อยละ 90 
สามารถใช้
บริการได้
ตามปกต ิ

      
5 โครงการจัดกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ 
(สำนักการศกึษา) 

30,000 29,270.00 730.00 ✓   

  

วันที่ 1 
ม.ค.63 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ

เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน เข้ารว่ม
ร้อยละ 66 ของ
เป้าหมาย 

ประชาชนทุกกล่ม
อายุเข้าร่วม
กิจกรรมและได้
อนุรักษ์การ
ทำบุญตักบาตร
อันเป็นประเพณีที่
ดีงามในวันข้ึนปี
ใหม ่
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 
(สำนักการศกึษา) 

35,000 - 35,000.00 

    

✓ มิ.ย. - 
ก.ค.63 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ

เป้าหมาย     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

7 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลวัน
มาฆบูชา 
(สำนักการศกึษา) 

20,000 14,092.00 5,908.00 ✓ 

  

  ม.ค. - 
ก.พ. 63 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้า

ร่วม  
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 60 ของ
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน เข้า
ร่วมร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย 

ประชาชนทุก
กลุ่มอายุเข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจและปฏิบัติ
กิจกรรมทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง   

8 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา 
(สำนักการศกึษา) 
เดิม 20,000 
โอนลด 20,000 

20,000 - 20,000.00 

    

✓ เม.ย. - 
พ.ค. 63 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ

เป้าหมาย 
    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

9 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
(สำนักการศกึษา) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
พ.ค. 63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความพึงพอใจ 
    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมทางศาสนา
อิสลาม 
(สำนักการศกึษา)  

50,000 - 50,000.00 

    

✓  เม.ย. 
63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความพึงพอใจ 
    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

11 โครงการจัดงาน
ประเพณีชกัพระ 
วัดควนขัน 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓ มี.ค. - 
เม.ย. 63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจ 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
(สำนักการศกึษา) 

200,000 194,010 5,990.00 ✓ 

    

วันที่ 11 
พ.ย.62 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.มีเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปเข้ารว่ม
กิจกรรม จำนวน 
5,000 คน มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2.มีเด็ก เยาวชน 
เข้าร่วมการ
ประกวด ดังนี ้
 

ผู้เข้าร่วมงาน
ประเพณีลอย
กระทง มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
ประเพณีลอย
กระทงได้ถกูต้อง 
ร้อยละ 80 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

2.1 การประกวด
ประดิษฐ์กระทง
ใบตอง จำนวน 12 
ทีม 
2.2 การประกวด
หนูน้อยนพมาศ 
จำนวน 12 คน  

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์
(สำนักการศกึษา) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓  เม.ย. 
63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

14 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

1,100,000 439,201.00 660,799.00 ✓   

    

อย่างน้อย  
2 กิจกรรม และ  

1 ชิ้นงาน       
- โครงการจัดงาน
เทศกาลสง่ท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่

       
256,406.00  

    

    

31 ธ.ค. 
62 

  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็น
จำนวน ประมาณ 
5,000 คน 

จากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานเทศกาลส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมต่าง 
ๆ อยู่ในระดับมาก 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

- โครงการจัดงาน
เทศกาลตรุษจีน 

       
182,795.00  

    

    

24-25 
ม.ค.63 

  ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 
วัน เปน็จำนวน 
ประมาณ 2,000 
คน 

จากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดงานเทศกาล
ตรุษจีน ประจำปี 
2563 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมต่าง 
ๆ อยู่ในระดับมาก 

  

- โครงการจัดอบรม
ผู้ประกอบการด้าน 
การท่องเที่ยว 

      

    

  เม.ย.-
ก.ค.63 

      

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

- โครงการจัดงานเทศกาล
ประเพณีถือศีลกินผักหรือ
ประเพณีกินเจ 

      

    

  ต.ค.63 

      

  

โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ 
การท่องเที่ยว 

      

    

  ส.ค. 63 

      

  

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 2,705,000 1,339,737 1,365,263.00 5 - 9      
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยนื             
1 โครงการรักษ์น้ำตาม

แนวพระราชดำร ิ
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ มี.ค.-
เม.ย
2563 

-ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น 
-มีการเฝ้าระวัง
และตรวจวัด
คุณภาพน้ำ 1 

ครั้ง/ป ี     

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

2 โครงการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะเทศบาลนครตรัง 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

200,000 - 200,000.00 

  

  ✓ พ.ย. 
2562 – 

ก.ย. 
2563 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ 90 ผู้
เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมากถึง
มากที่สุด 

    

  



 
-144- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ ก.พ.-
เม.ย
2563 

ร้อยละ 90 แกน
นำนักเรียน
โรงเรียน

เครือข่ายท่ีผ่าน
การอบรมมี

ความรู้เพิ่มขึ้น-
ร้อยละ90ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ

พึงพอใจใน
ระดับมาก     

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

4 โครงการพัฒนาลำคลอง
และหนองน้ำภายในเขต
เทศบาลนครตรัง 
(สำนักการช่าง) 

100,000 1,320.00 98,680.00 ✓   

  

ต.ค. 63 
– ก.ย. 
64 

อย่างน้อย 2 ครัง้ 
/ ป ี

ดำเนินการจัดเก็บ
ขยะและวัชพืชใน
ลำคองหนองน้ำ
ทุกเดือน 

ลดปริมาณขยะ
วัชพืชและสิ่งกีด
ขวางในลำคลอง
หนองน้ำ 

 

5 โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยและฝังกลบแบบ 
ถูกหลักสขุาภิบาล 
(สำนักการช่าง) 

10,000,000 - 10,000,000.00 

  

  ✓ 

        

ไม่มีการจ้างเหมา
เนื่องจากเทศบาล
ได้จัดซ้ือเครื่องจักร
ดำเนินการเองแลว้  

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 10,500,000 - 10,500,000.00 1 - 4      
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสรา้งความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
1 โครงการจิตอาสา(สำนัก

ปลัดเทศบาล)  
งบ 200,000 บาท 
โอนลด ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 100,000 บาท 
เพื่อจัดซ้ือจัดจ้างไม้กั้น
ประตูเข้า-ออกอัตโนมัต ิ 

200,000 100,000.00 100,000.00 

  

  ✓ เดือน 
ธ.ค.62-
ส.ค.63 

การดำเนิน
กิจกรรม ปีละ 
ไม่ต่ำกว่า 6 ครัง้ 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

2 โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มศักยภาพบุคลากร 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

600,000 332,112.27 267,887.73 ✓   

  

  ร้อยละ 70 ของ
บุคลากร 
เทศบาลนคร
ตรังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

- หลักสูตรการ
เสริมสร้างทักษะการ
เขียนหนงัสือราชการ
และการพิมพ์หนังสือ
ราชการ 

 
153,737.73 

 
  

    

วันที่ 28 
- 29 
พ.ย.62 

  ผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 149 คน 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
รูปแบบและชนิดของ
หนังสือราชการ ฝึก
ปฏิบัต ิการร่าง การ
เขียนหนังสือราชการ 
การร่างและตรวจแก ้
ไขหนังสือราชการ 
แนวทาง การพิมพ์
หนังสือราชการภาษา 
ไทยด้วยโปรแกรมการ
พิมพ์ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ฝึก
ปฏบัิติการจัดรูป 
แบบการพิมพ์หนังสือ
ราชการ 

แล้วเสร็จ 

- หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 
178,374.54 

 
  

    

วันที่ 1-2 
ก.พ..63 

  พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมการอบรม
จำนวน 148 คน 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
แนวทางและวิธีการ
วิเคราะห์การประเมิน
ค่างานและปริมาณงาน
และความรู้เกี่ยว กับ
เส้นทางการก้าว หน้า 
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเลื่อนระดับของ
พนักงานเทศบาล 

แล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

- หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อก้าวสู่ 
Digital Government 

      

    

  เดือน 
ก.พ.63 

  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งด
กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของ

หน่วยงานในสงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 
- หลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกนั
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองคก์ร 

      

    

  เดือน 
พ.ค.63 

      

  
3 โครงการประชาสัมพันธ์

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

100,000 - 100,000.00 

    

✓ 1.กิจกรรม
สัมมนาเผย 
แพรผ่ลการ
ดำเนินงาน 
เดือน ม.ค. 
เม.ย. และ 
ส.ค.63 
2.จัดอบรม
เชิงปฏิบตัิ 
การและทศัน
ศึกษาดูงาน 
เดือน ก.พ.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

4 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 
(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

100,000 11,489.00 88,511.00 ✓   

  

จัดประชุม
ประชาคม 
วันที่ 8 
ต.ค. 62 

ร้อยละ 80 ของ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
200 คน และ 
มีความพึงพอใจ
ในการร่วม
โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 84.67  

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
แผนพัฒนา
เทศบาล ไดเ้สนอ
ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะรวม
ปัญหาและความ
ต้องการเพื่อ
เทศบาลนครตรัง
นำไปสู่การพัฒนา
เทศบาลต่อไป   

5 โครงการรวมพลังสร้าง
นครตรังสีขาว 
(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

50,000 - 50,000.00 

    

✓ เดือน 
พ.ค.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินความรู้ 

    ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

6 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
เทศบาลนครตรัง 
(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

950,000 612,800.00 337,200.00 ✓   

  

เดือน 
ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ได้รับเอกสารมี
ความพึงพอใจ 

    

  



 
-149- 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล 
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓ -คัดเลือก
คณะ
กรรมการฯ
เดือนมี.ค.-
ก.ค.63       
-จัดกิจกรรม
อบรมให้
ความรู้เดือน
มี.ค.-ก.ค.63       
-ดำเนินงาน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เดือนมี.ค.-
ก.ค.63                

  

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

8 โครงการ To be 
number one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 44,182.00 5,818.00 ✓   

  

ดำเนินการ
วันที่ 18 

ม.ค.63 ณ 
ห้องประชุม

อาคาร
อเนก 

ประสงค์ 
ชั้น 1 

เทศบาล
นครตรัง 

เทศบาลนครตรงั  
มีการจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน (ชมรม TO 
Be Number One) 
ของเทศบาลนคร
ตรัง และมีผูเ้ข้า 
ร่วมโครงการฯ  
จำนวน 100 คน 

มีผู้เข้ารว่มโครงการ 
จำนวน 102 คน 
และมีความพงึพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ รอ้ย
ละ 93.80 

1.ประชาชนได้รับ
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการ
ดำเนนิงานของ
โครงการ To Be 
Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญงิอบุลรัตนราช
กัญญา สิรวิัฒนา
พรรณวด ี
2.ผูน้ำชุมชน
สามารถเผยแพร่
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการ
ดำเนนิงานของ
โครงการ To Be 
Number One 
ของทูลกระหม่อม
หญงิอบุลรัตนราช
กัญญา สิรวิัฒนา
พรรณวดี ใหเ้ข้าสู่   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ชุมชนได้อย่าง
กว้างขวาง 
3.ทำใหป้ระชาชน
สามารถเป็น
แกนกลางในการ
รณรงคแ์กไ้ข
ปัญหายาเสพติด
ให้โทษ มีสว่นรว่ม
ในการสร้างความ
เข้มแขง็ในชุมชน 

9 โครงการคัดเลอืกและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มพัฒนาสตรีและ
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00 

  

  ✓ เดือน 
พ.ย.62-
ก.ค.63 

ร้อยละ 100 
ของจำนวนกลุ่ม
พัฒนาสตรีและ
จำนวนชุมชนใน
เขตเทศบาล
นครตรัง 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

10 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

10,000 - 10,000.00 

  

  ✓ เดือน 
พ.ย.62-
มี.ค.63 

สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ10 ของข้อมูล
ปีที่ผ่านมา 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทย
จ้างมหาวิทยาลัย
จัดเก็บข้อมูลแทน
ผู้นำชุมชน 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

11 โครงการจัดประชุมเพื่อ
รับทราบนโยบายและ
กิจกรรมของเทศบาล
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

10,000 4,745.00 5,255.00 ✓   

  

ดำเนินการ
ครั้งที่ 1 
เม่ือวันที่ 
28 พ.ย.62 
ณ อาคาร
อเนก 
ประสงค์ 
ชั้น 3 
เทศบาล
นครตรัง 

มีผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่ม 
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

ครั้งที่ 1 มีผู้เข้า 
ร่วมโครงการฯ 
จำนวน 130 คน 
และมีความพึง
พอใจต่อโครงการ 
ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 93 

1.ประชาชนได้
รับทราบนโยบาย
ของรฐับาลและ
นโยบายของ
เทศบาลนครตรัง 
2.ประชาชนได้
รับทราบและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลนคร
ตรัง 
3.ทำให้เกิดความ
ชัดเจนและ
ประสบความ 
สำเร็จในการ
ดำเนินการ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการจิตอาสาเราทำ
ความดีด้วยหัวใจเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(กอง
สวัสดิการสังคม) 

100,000 20,533.00 79,467.00 ✓     -จัดอบรม
เครือข่าย
แกนนำจิต
อาสาฯ
เดือนพ.ค.-
ก.ค.63  
- จัด
กิจกรรม
พัฒนาฯ 
เดือนพ.ค.-
ก.ค.63     

 -กิจกรรมอบรม
เครือข่ายแกนนำ
จิตอาสา  เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ  
จำนวน 1  ครัง้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งในเขต
เทศบาลนครตรัง 
จำนวน  100 คน 
แขกผู้มีเกียรติ
จำนวน 10 คน 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
72 คน (โครงการ
ปรับจำนวน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ป้องกนัและลด
ความเสี่ยงจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019) มี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 96 และได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการร้อยละ 
80 

1.ผู้เข้ารว่ม
โครงการได้น้อม
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธคิุณที่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานต่อ
พสกนิกรชาวไทย 
และเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส
มหามงคลที่เสด็จ
ขึ้นทรงราชย์สืบ
สันติวงศเ์ป็น
พระมหากษัตริย์ 
รัชการที่ 10 แห่ง 
ราชวงศ์จักร ี
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

          

    

    -กิจกรรมพัฒนา
พื้นที่บริเวณในเขต
เทศบาลนครตรัง 
จำนวน 1 ครัง้ 
กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้แทนองค์กร
ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวขอ้ง  
จำนวน 100 คน  
และแขกผูเ้กียรติ  
จำนวน 10 คน 
-ร้อยละโดย
ภาพรวมของง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วม 

  

2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรัก
ความสามัคคี 
ปรองดอง มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี รู้จัก
การเสียสละเวลา
ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3.ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 
หมู่บ้าน ชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง เพื่อ
ความเจริญใน
สังคมและรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์
บ้านเมืองใน
ปัจจุบัน   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

13 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรเีทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 46,899.00 3,101.00 ✓     ดำเนินการ
วันที่ 29 
ม.ค.63 ณ 
ห้องประชุม
อาคาร
อเนก 
ประสงค์ 
ชั้น 3 
เทศบาล
นครตรัง 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ 
มีความพึงพอใจ 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวน 
164 คนและมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ 
ระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ 96 และ
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 
96 

1.สตรมีีความรู้
ความเข้าในในการ
ดำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาท
สตร ี
2.สตรีมี
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัด 
การกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เทศบาลและขับ 
เคลื่อนกองทุนฯ 
3.สตรไีด้ช่วย
ประชาสมัพันธ์
เพิ่มสมาชิก
กองทุนเพื่อพัฒนา
อาชีพสร้างงาน 
สร้างรายได้ 
สนับสนุนการ
จัดทำกิจกรรม
สร้างภาวะผู้นำ   
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

14 โครงการแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000 16,086.00 3,914.00 ✓   

  

ดำเนินการ
วันที่  24 
ธ.ค.62  
ณ ห้อง
ประชุม
อาคาร
อเนก 
ประสงค์ 
ชั้น 3 
เทศบาล
นครตรัง 

ร้อยละ 100ของ
จำนวนชุมชน
ทั้งหมดเข้ารว่ม
จัดทำแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
366 คน (จาก 66 
ชุมชน) และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 88 

ทำให้ข้อมูลจาก
ชุมชนที่ร่วมกัน
คิดจัดทำแผนฯ  
ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน 
สามารถบรรจุเข้า
แผนพัฒนา 5 ปี
ของเทศบาลนคร
ตรัง (2561-
2565) และ
สามารถนำไปใช้
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่ 12  

  

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 48,302.00 1,698.00 ✓   

  

ดำเนินการ
วันที่ 17-
18 ธ.ค.62 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากชุมชนในเขต
เทศบาลนครตรงั
และผูเ้กี่ยวข้อง
จำนวน 100 คน 

มีผูเ้ข้ารว่มโครงการ 
จำนวน 52 คน มี
ความพงึพอใจ
โดยรวมคิดเป็นรอ้ย
ละ 88 และ
ผู้เข้ารว่มโครงการ

1.ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการมี
ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกบัการผสม 
ผสานทรัพยากร 
ภูมิปญัญาและทุน
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้ารว่ม
โดยรวมคิดเป็นรอ้ย
ละ 80       
-ผู้เข้าร่วมจาก
โครงการทกุชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
ตรังได้รับประโยชน์
จากโครงการ คิด
เปน็ร้อยละ 80              

ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ คิดเปน็
ร้อยละ 85.28 

ศักยภาพของชุมชน
และท้อง ถิ่นเข้ากบั
วิทยาการและ
เทคโนโลย ี
2.ชุมชนสามารถนำ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ  
มาใช้ในการเสริม 
สรา้งองค์กรใหเ้ขม้ 
แข็งและจัดการ
ตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกบั
พัฒนาการของ
ชุมชน สังคม 
3.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแขง็ในชุมชน
ด้วยการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

16 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ชุมชนเทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓ เดือน 
มิ.ย.63 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการ

อบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้

ความรู้และทัศน
ศึกษาดูงานมี

ความ 
พึงพอใจ     

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

17 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นำองคก์ร
ชุมชนคณะกรรมการ
บริหารชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

200,000 - 200,000.00 

    

✓ เดือน 
มิ.ย.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ

บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองและมีความ
พึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ 

    

ยกเลิกเนื่องจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

18 โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเพื่อความ
เข้มแขง็ของกลุ่มสตร ี
(กองสวัสดิการสังคม) 

601,400 538,500.00 62,900.00 ✓   

  

เดือน 
พ.ย.62-
มิ.ย.63 

ร้อยละ 100ของ
จำนวนชุมชนที่

ได้รับงบประมาณ
สามารถส่ง

หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง

ตามระเบียบ 

-ชุมชนขอสนับสนุน
งบประมาณเงิน
อุดหนุนจำนวน 20 
ชุมชน จำนวน 20 
โครงการ และดำเนิน
โครงการจำนวน 18 
ชุมชน จำนวน 18 
โครงการ และส่ง
รายงานการจ่ายเงิน
อุดหนุนพร้อม
หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

-สนับสนุนกลุ่ม
สตรีในการจัดการ
ประชุมเพื่อเตรียม
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล 
-สนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่
กลุ่มสตรีเป็นค่า
วัสดุในการจัดการ
ประชุม 
-กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแขง็มีขวัญและ
กำลังใจมากย่ิงขึ้น  
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัต ิ 

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  

ผลการดำเนินการ 
ห้วงเวลา 
ดำเนิน 
การ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ (KPI) 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว 

เสร็จ 

อยู ่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

19 โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและเพื่อความ
เข้มแขง็ชุมชน  
(กองสวัสดิการสังคม) 

665,000 564,900.00 100,100.00 ✓   

  

เดือน 
พ.ย.62-
มิ.ย.63 

ร้อยละ 100 ของ
จำนวนชุมชนที่

ได้รับงบประมาณ
สามารถส่ง

หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง

ตามระเบียบ 

-ชุมชนขอสนับสนุน
งบประมาณเงิน
อุดหนุนจำนวน 18 
ชุมชน จำนวน 20 
โครงการ และดำเนิน
โครงการจำนวน 15 
ชุมชน จำนวน 17 
โครงการ และส่ง
รายงานการจ่ายเงิน
อุดหนุนพร้อม
หลักฐานการ
เบิกจ่ายได้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบ  

-สนับสนุนชุมชนใน
การจัดการประชุม
เพื่อเตรียมร่วม
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 
-สนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายให้แก่
ชุมชนเป็นค่าวัสดุ
ในการจัดการ
ประชุม 
-ชุมชนมีความ
เข้มแขง็มีขวัญและ
กำลังใจมากย่ิงขึ้น  

  

20 โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการชุมชนต้นสมอ
ถนนวัดคลองน้ำเจ็ด 
(กองสวัสดิการสังคม) 

1,396,500 - 1,396,500.00 

  

✓ 

  

    

    

ดำเนินการทาง
พัสดุ 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 5,652,900 2,340,548 3,312,351.73 11 1 8      

รวม 154 โครงการ 377,399,960 187,185,950 190,214,009.65 73 26 56      

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
เทศบาลนครตรัง  คณะกรรมการติดตามฯ  จึงให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ทบทวนสาเหตุของโครงการที่ยกเลิก และพิจารณาว่ายังจำเป็นต้องจัดทำโครงการอีกหรือไม่ 
2) การหยุดชะงักของการให้บริการประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19)  เทศบาลนครตรังควรต้องปรับกลยุทธ์ในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
สามารถดำเนินต่อไปได้   
 3) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเหลือจากการยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  
 4) การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้เกิดความแออัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความแออัด จึงควรขยายพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และแหล่งพักผ่อน  
 5) ผลการประเมินความพึงพอใจภารกิจทางด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง
สังคมเมืองมีโอกาสรับเชื้อ และส่งต่อเชื้อได้ง่าย จึงควรเน้นกลยุทธ์การพัฒนาในเรื่องสุขภาพ “อาหารอร่อย 
สุขภาพดี ที่นอนสบาย”  

2.2 ข้อสังเกต 

 1) การที่โครงการไม่ได้นำมาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ทำให้มีงบประมาณเหลือ ผลการดำเนินงานอาจได้ไม่เป็นที่พึงพอใจ แต่เห็นได้ว่า แม้มีการใช้งบประมาณน้อย 
แตป่ระชาชนยังคงอยู่ดีมีสุข จึงไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่ละโครงการควรได้รับการวิเคราะห์ว่ายังทำ
ได้หรือไม่ แม้จะมีอุปสรรค  
 2) ความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรเพ่ิม 
การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือรับมือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป จึงควรให้มีการทบทวนแผนเป็นระยะ  

2.3 ข้อเสนอแนะ 

 1) การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการชำระภาษี เช่น ระบบ T-Wallet ของ
กรมสรรพากร 
 2) การจัดให้มีกล้อง CCTV ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่เทศบาลนครตรัง 
 3) การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่น อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  พื้นที่ชุมชน
ควนขนุน  ศาลเจ้าท่ามกง๋เยี่ย   
 4) การสำรวจความคิดเห็นแบบ Exit Poll เพ่ือสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการจริงๆ 
เช่น เมื่อทำโครงการเสร็จให้ลงทำแบบสอบถามตอนนั้นเลย เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ได้รับบริการแน่นอน 
และมีความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ณ ขณะนั้น ซึ่งหากเวลาผ่านไปแล้ว ระดับความพึงพอใจ
อาจเปลี่ยนแปลงไป 
 5) ควรพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 
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2.4 ผลจากการพัฒนา 

 1) การพัฒนาด้านการศึกษาดีมาก และจากการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล
นครตรัง พบว่า หน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ สำนักการศึกษา (ค่าเฉลี ่ย 3.86)  
ยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 3.76)   
 2) การรักษาความสะอาดถนนหนทาง การไฟฟ้า คูคลองหนองน้ำ และสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
นครตรัง  
 3) เครื่องออกกำลังกายตามสนามกีฬา สวนสาธารณะ มีมากขึ้น 
 4) มีทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 5) สำนักทะเบียน การทำบัตรต่าง ๆ ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่พูดจาดีให้บริการรวดเร็ว 

2.5 ผลสรุปภาพรวม 

1) คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าจากจำนวนเต็ม 100 
คะแนน ได้คะแนน 88.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.27 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือ
ว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 

2) คะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า จากจำนวนเต็ม 100 
คะแนน ได้คะแนน 89.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.04 แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครตรัง ถือ
ว่าได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 

3) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง  
(1) การติดต่อ/ใช้บริการที ่สำนักงานเทศบาลนครตรังของผู้ตอบแบบสอบถามหรือบุคคลใน

ครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา  พบว่า  เคยมาติดต่อใช้บริการ จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.36  ไม่เคยมาติดต่อ
ใช้บริการ จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.64 

(2) การได้รับข้อมูลข่าวสารของผู ้ตอบแบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัวเกี ่ยวกับการ
ให้บริการโครงการต่าง ๆของเทศบาลนครตรัง พบว่า เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จำนวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.88  ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.12 

(3) ช่องทางที่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครตรัง  
    ลำดับที่ 1 คือ วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการ  ร้อยละ 19.70   
    ลำดับที่ 2 คือ รถแห่ประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 18.76   
    ลำดับที่ 3 คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล/วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 15.38   
    ลำดับที่ 4 คือ Facebook ร้อยละ 11.49 
    ลำดับที่ 5 คือ เว็บไซต์ของเทศบาล  ร้อยละ 8.43 
    ลำดับที่ 6 คือ ป้ายประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 8.22 
    ลำดับที่ 7 คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 5.27 
    ลำดับที่ 8 คือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครตรัง  ร้อยละ 5.06 
    ลำดับที่ 9 คือ คณะกรรมการชุมชน  ร้อยละ 3.58 
    ลำดับที่ 10 คือ Youtube / Line  ร้อยละ 1.79 
    ลำดับที่ 11 คือ ป้ายไฟวิ่ง (ป้ายจอ LED)  ร้อยละ 1.48 
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    ลำดับที่ 11 คือ เวทีชาวบ้าน  ร้อยละ 0.63 
    ลำดับที่ 12 คือ อ่ืนๆ  ร้อยละ 0.21 

(4) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง พบว่า มีผู้ที่พึงพอใจปานกลาง  
จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16  ผู้ที่พึงพอใจมาก จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.53  ผู้ที่พึงพอใจ
มากที่สุด  จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11  มีผู้ที่พึงพอใจน้อย  จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 และไม่มี 
ผู้ที่พึงพอใจน้อยมาก  

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล จากตารางที่ 23 สามารถสรุปความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครตรังในภาพรวม รวมทั้ง 43 ประเด็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  ซึ่งอยู่ 
ในระดับพึงพอใจมาก  และพบว่า   

หน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สำนักการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.86)  
รองลงมา คือ กองสวัสดิการสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.66) และสำนักการช่าง (ค่าเฉลี่ย 3.62) ตามลำดับ   

ส่วนหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ สำนักปลัดเทศบาล (ค่าเฉลี่ย 3.52) 
ลำดับถัดไป คือ กองสาธารณสุข (ค่าเฉลี่ย 3.52) และ กองคลัง (ค่าเฉลี่ย 3.43) ตามลำดับ   

5) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ จากตารางที่ 24  สามารถสรุปความพึงพอใจ 
ต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  และพบว่า  

 ยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ค่าเฉลี่ย 3.76)  รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข (ค่าเฉลี่ย 3.71) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลำดับ   

 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.53) ลำดับถัดไป คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 3.39) ตามลำดับ   
 6) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม จากตารางที่ 25 ความพึงพอใจต่อผล
การดำเนินงานทั้ง 10 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 3.36  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และพบว่า   

 ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 3.46)  รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.43) และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลำดับ   
  ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.32) ลำดับถัดไป คือ การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.26) และความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลำดับ 

 7) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีทั้งสิ้น 154 โครงการ  งบประมาณ 377,399,960 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 187,185,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64  ยังไม่ได้
ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36  และมีโครงการที่หน่วยงานแจ้งยกเลิก
โครงการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 43 โครงการ รวมงบประมาณ 6,988,000 บาท 
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8) โครงการงบลงทุนประจำปี 2563 มีทั้งสิ้น 57 รายการ งบประมาณ 244,165,400 บาท โดยมีรายการ
ที่อยู่ในขั้นตอนการกำหนดรูปแบบ จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 ดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 9 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 บริหารสัญญา จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.04 เบิกจ่ายจำนวน 11 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.30 และยกเลิกรายการ จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.82  

9) ผลการดำเนินการโครงการค้างจ่ายปี พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งมีจำนวน 201 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 
456,540,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 188,187,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.22  จำแนกตามขั้นตอน คือ ขั้นตอน
กำหนดรูปแบบจำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.48 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางพัสดุ 8 รายการ คิดเป็น  
ร้อยละ 3.98 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 13 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 6.47 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย 
จำนวน 148 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 73.63  และยกเลิกรายการ จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.44 
3. ความเห็นหรือข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาเทศบาล 

สภาเทศบาลนครตรัง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2563 เมื ่อว ันที ่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง  
(อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4)  โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครตรังมีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
4. ความเห็นหรือข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมขลา ชั ้น 3  สำนักงานเทศบาลนครตรัง  โดยที ่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้
เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำ
โครงการต่างๆ ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงนำโครงการในแผนไปบรรจุในเทศบัญญัติ เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นอย่างถูกต้อง เพราะหน่วยงานซ่ึงดำเนนิการตรวจสอบ หากไม่อยู่ในแผนจะมีข้อทักท้วง ส่วนของ
แผนพัฒนาของเทศบาลนครตรัง ภาพรวมเป็นแผนที่ดี มีการจัดทำยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับทั้งยุทธศาสตร์
ของชาติ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดบางส่วน  

2) ในภาพรวม เทศบาลนครตรังจัดทำยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับภารกิจ เพราะเทศบาลนครตรัง 
เป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ มีภารกิจหลากหลาย ในส่วนยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ โดยสิ่งที่ท่านเน้น คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ซ่ึงทำได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จ การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากผลการประเมิน เป็นลำดับที่ 2 รองลงมาจากยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  

3) จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยังมีงบประมาณบางส่วน ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในส่วน
ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ซึ่งยังมีหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะว่าติดปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้นมีโครงการที่ดี หากทางเทศบาลนำ
โครงการซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาแก้ไข เพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจเป็นในแผนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจจะดำเนินการทันที หรือ อาจจะเอามาใส่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบถัดไป 
คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
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4) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
น้อย และบางโครงการยังไม่มีการดำเนินการ เทศบาลนครตรังควรติดตามให้มีการเบิกจ่าย เพราะการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็น  

5) ด้านของสิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลของการเบิกจ่ายมีค่อนข้างน้อย สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับ
เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านขยะ หรือสถานที่กำจัดขยะ เพราะบ่อขยะ
อยู่ในพื้นที่ของเทศบาล หากไม่มีที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครตรัง ท้องถิ่นใกล้เคียงจะลำบาก เพราะต้องอาศัย
พื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลนครตรัง หากมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือ อาจจะหาแนวทางในการปรับปรุง
สถานที่กำจัดขยะให้สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะขณะนี้ในเรื่องของการกำจัด
ขยะรวมของจังหวัดตรังยังมีปัญหาอยู่ ยังไม่สามารถหาพื้นที่ที่จะเป็นที่กำจัดขยะรวมได้ ที่หลักก็จะเป็นที่ของ
เทศบาลนครตรังและของเทศบาลเมืองกันตังก็จะเป็นหลักในการทิ ้งขยะ หากเทศบาลนครตรังมีการวาง
แผนการดำเนินงานในปีถัดไป ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะของจังหวัดตรังได้  
 6) เรื่องขยะ รวมทั้งเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บ่อขยะของเทศบาลนคร
ตรังเป็นแบบฝังกลบ ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย ผลข้างเคียง คือ มีกลิ่นรบกวน หากมีการใช้สถานที่บริเวณ
สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ทางเทศบาลนครตรังจึงมีโครงการกำจัดขยะมาตั้งแต่ปี 2548 พื้นที่ส่วนนั้นจะเป็นเขตตำบล
บางรัก หมู่ 1 และหมู่ 5  ซึ่งเทศบาลนครตรังก็มีความคิดที่จะใช้ระบบเตาเผาในการกำจัดขยะ สามารถทำได้ 
แต่ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ จากที่การไปดูงานต่างจังหวัด บ่อขยะจะอยู่นอกเขตเมือง แต่จังหวัดตรังบ่อขยะ
จะอยู่ในเมือง ขยะของนอกเขตจะมาทิ้งในเขตเมือง ซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  

7) บ่อขยะของเทศบาลนครตรังที่ได้ออกแบบเป็นบ่อฝังกลบ เดิมมีปริมาณรองรับขยะได้เพียง 40 ตัน 
ในปัจจุบัน ขยะเข้ามาประมาณ 100 - 120 ตัน ซึ่งเกินศักยภาพในการจัดการกำจัด ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น 
ปัญหาเรื่องน้ำเสียจากน้ำชะขยะ สามประเด็นนี้ เป็นปัญหาหลัก ที่จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขต่อไป  

8) ปัญหาเรื่องการใช้ที่ดิน เนื่องจากที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อขยะเป็นที่ดินหลวงและไม่ได้มีการขอถอน
สภาพ รวมถึงปัญหาการขอทำกิจการนอกเขตเทศบาลนครตรัง โดยเป็นที่คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่าง อบต.บางรัก 
กับเทศบาลนครตรัง  

9) ปัญหาการจัดกลุ่มพ้ืนที่ของการบริหารจัดการขยะของจังหวัดตรัง ซ่ึงมีอยู่ทั้งหมด 6 พ้ืนที่ เทศบาล
นครตรังก็เป็นหนึ่งใน 30 อปท. แต่ตอนนี้มีการนำขยะเข้ามาอยู่ในบ่อกำจัดขยะของนครตรัง 19 อปท. และ
ข้ามเขตอีก 4 อปท. ปัญหา คือ บ่อขยะของเทศบาลเกินศักยภาพอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของมีการข้ามพ้ืนที่ก็ต้อง
มีการนำเสนอให้กับจังหวัดพัฒนาต่อไป  

10) ประเด็นที่สำคัญ คือ แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะที่เกินศักยภาพ ทางสำนักการช่าง เทศบาลนคร
ตรัง กำลังสรุปปัญหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด ว่าจะต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุง เพื่อที่จะให้มีการจัดการขยะเก่าที่สะสมอยู่ในบ่อ และการจัดการกับขยะใหม่ที่เข้ามาต่อวัน  
ต้องมีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลนครตรังเป็นระบบฝังกลบแบบเดิม หนีไม่พ้นในเรื่องของฝัง
กลบในแผนระยะสั้น แต่แผนในระยะยาว ซึ่งเทศบาลมีขยะอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ หากเรามีระบบคัดแยก  
จะสามารถนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย หรือ นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้  
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ลำดับ 
โครงการ 

/หน่วยงาน 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญตัิ  
เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 
โครงการ 

(KPI) ตาม
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลที่ได้รบั 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์/ 
ผลที่ได้รบั 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่.....  การพัฒนา......................................................................................  
1 โครงการ

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

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

............................... 
(หน่วยงาน)  

                    *กรอก
เหตุผลกรณี
ยกเลิกหรือ
ไม่ได้
ดำเนินการ 
**กรอก
งบประมาณ
กรณีมีการ
โอนเพิ่ม / 
โอนลด 
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