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คํานํา 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหมีหนาท่ีกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ประกอบดวยการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ยุทธศาสตร โดยใชการบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (e-Plan) และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 เปนเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล พรอมท้ังสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรังเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขปญหาเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาความตองการและ 
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก เปนขอมูลยอนกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการเพ่ือใหเกิด 
การปรับปรุง และพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ินตอไป 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติวาการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ รวมท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
  การติดตามและประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน การดําเนินงานตามแผนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด หรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการติดตามประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชน
นอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชน อีกท้ัง 
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชงบประมาณเพียงใด ซ่ึงผลท่ีได
จากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและ 
การตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรงเชื่อถือไดเพ่ือติดตามความคืบหนา 
ในการดําเนินโครงการเพ่ือใหสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข
แผนงาน/โครงการ/การดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี สิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆ  ภายใตความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงจะแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการ 
เทศบาลนครตรังจึงไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

2.1 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลนครตรัง ซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.2 เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
 2.3 เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลนครตรัง 
 2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลนครตรัง 
 2.5 เพ่ือสรางความรับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลนครตรังท่ีเก่ียวของในทุกระดับท่ีจะตองผลักดันให
การดําเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชน
กับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
 2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานกั/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 เทศบาลนครตรังกําหนดใหมีข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  2) คณะกรรมการติดตามฯ กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  4) เก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางวิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามฯ กําหนด 
  5) ประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
  6) รายงานผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลนครตรังไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามคําสั่งเทศบาลนครตรัง ท่ี 1015/2563 สั่ง ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  คําสั่งเทศบาลนครตรัง ท่ี 1116/2563  
สั่ง ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 เรื่องแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง และคําสั่งเทศบาลนครตรัง ท่ี 743/2564 สั่ง ณ วันท่ี 23  มิถุนายน 2564 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (แกไขเฉพาะราย)   (ดังปรากฏใน
ภาคผนวก) ซ่ึงคณะกรรมการท้ังหมด จํานวน 11 คน  ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวน 2 คน  
  5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน 2 คน  

ใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
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  1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
นครตรัง  ไดออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครตรงั  ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลนครตรังไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงตองมีการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยกําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลในประเด็น ดังตอไปนี้ 
  1) ความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และความสอดคลองของโครงการกับ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2) ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
  3) ความพึงพอใจของผูรับบริการตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 

 ท้ังนี้  ไดกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนด
ประชุมติดตามและประเมินผล เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

3.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

 ระเบยีบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ผูใหขอมูลติดตามและประเมินผล  
               (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จํานวน 11 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

    (2) ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 124 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
    (3) ผูรับบริการจากเทศบาลนครตรัง (ประชาชน) จํานวน 397 คน ไดมาโดยการสุม

ตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
    n     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง หรือ ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง 
    N     =     ขนาดของประชากร 
 และใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 0.05  
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      2) เครื่องมือติดตามและประเมินผล 
      (1) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (2) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง   
    (3) แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  

  3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ในดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในสวนของเทศบาลนครตรังกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้ 
          (1) ฝายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณของเทศบาลนครตรังนํา
แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน และแบบพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับ
แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 
      (2) กองยุทธศาสตรและงบประมาณของเทศบาลนครตรังแจงแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพ่ือใหทุกสํานัก/กองรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ทุกวันท่ี 10 ของเดือน และจะไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
การใชงบประมาณ ผลการดําเนินการ ผลท่ีไดรับเชิงปริมาณและคุณภาพ และรายงานผลตอท่ีประชุมหัวหนา
สวนการงาน เพ่ือเรงรัดและติดตามผลการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาใหบรรลุผลตอไป 

     (3) นําแบบประเมินความพึงพอใจใหกลุมตัวอยางตอบ โดยใชแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 
(Online Questionnaire) จากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง หรือที่มีทะเบียนบานในเขตเทศบาล

นครตรัง ผานสื่อออนไลนตางๆ เชน เว็บไซต  เครือขายกลุม Line ตางๆ เปนตน ,ประชาชนที่มารับบริการจาก

เทศบาลนครตรัง เชน งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล เปนตน ,เจาหนาที่เทศบาล
อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง หรือที่มีทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครตรัง และชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 

จํานวน 397 ชุด และฝายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ นํามารวบรวมประมวลผล
วิเคราะห เพ่ือจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564  
  4) การวิเคราะหขอมูล    
      เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว แตละโครงการตามตัวชี้วัด
ท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  ในสวนของ
เทศบาลนครตรังไดกําหนดการวิเคราะหขอมูลไว ดังนี้  
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           (1) วิเคราะหขอมูลความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และความ
สอดคลองของโครงการกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 
      (2) วิเคราะหผลการดําเนินโครงการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรัง  โดยใชคารอยละ (Percentage) 
           (3) วิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  
โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ15คาเบี่ยงเบน15มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.3 การรายงานผล 
 การรายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลนครตรัง ในสวนของเทศบาลนครตรังไดกําหนดการรายงานผลไว ดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

2) กองยุทธศาสตรและงบประมาณ นําเสนอรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครตรังผูเก่ียวของในสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แกไข  ผานการ
วินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับ
บัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

สภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

เสนอ รายงาน
 

เสนอ 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล

นครตรัง 

เสนอ เสนอ ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน 
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของวัสดุอุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังใชในการเก็บขอมูลการติดตามผล รวมท้ังการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังไดคิดสรางไวเพ่ือใชใน
การติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และ/หรือ
โดยการสรางเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)   
แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป 
อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน 
แบบตาง ๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 ท้ังนี้  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีดังนี้ 
 4.1 แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ดังปรากฏในภาคผนวก)  ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการติดตามฯ 
จํานวน 11 ทาน ติดตามและประเมินผลดวยแบบพิจารณาดังกลาว  
 4.2 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยใหมีการกําหนด
วัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการ
กําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใช
ประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการ
ติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปน
วัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง  โดยมีการวางแผนติดตาม
และประเมินผล ซ่ึงจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2) มาวิเคราะห แลวเขียน
รายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือ
แบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรงุเครื่องมือ 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

 ประโยชนของการติดตามและประเมินผลท่ีสําคัญ คือ สามารถแกไขปญหาตางๆระหวางดําเนิน
โครงการ  และสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินไปใชสําหรับการวางแผนจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอไป  ซ่ึงประโยชนเหลานั้นสามารถจําแนกเปนหัวขอได ดังนี้ 



-7- 
 

 5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงสามารถนําไปกําหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติใหดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย และขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนามีปญหา สามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและใน
อนาคต 
 5.3 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ไดอยางคุมคา ไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนา 
 5.4 สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตางๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการพัฒนา เพ่ือนําเสนอเปนขอเท็จจริงและขอมูลเชิงสถิติ ซ่ึงจะทําใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรตางๆ 
 5.5 สามารถกระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน ผูจัดทํา/รับผิดชอบโครงการ
มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา รายละเอียด 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

5.6 ผูบริหารทุกระดับสามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี  นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับ
การปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได 

5.7 ทําใหการดําเนินการตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/งานตางๆเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและไดประโยชนสูงสุด 

5.8 ทําใหภารกิจของบุคลากรแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายมีความสอดคลองประสานกัน การ
ทํางานขององคกรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสําเร็จตามเปาหมายหลัก  
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สวนท่ี 2 
การติดตามและประเมินผล 

เทศบาลนครตรังไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ซ่ึงได
อนุมัติและประกาศใชไปแลวเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้ อยูในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  โดยมีวิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตรการพัฒนา และกลยุทธการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
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สําหรับการแปลงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัตินั้น เทศบาลนครตรังได
ดําเนินการภายใตพันธกิจการพัฒนาระดับสวนการงานของเทศบาลนครตรัง ดังตอไปนี้ 

สํานักการศึกษา 

-  จัดการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักการสําคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2546 

-  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
-  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  พัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยมุงเนนความเปนเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
-  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดลอมและอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
-  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในทองถ่ิน 
-  สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็ก  เยาวชนและประชาชน  โดยการศึกษานอกระบบ 
-  สงเสริมดานสุขภาพ พลานามัยใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 
-  สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จรยิธรรม แกเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 
-  พัฒนาสงเสริมสนับสนุน ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สํานักชาง 

 -  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 -  การดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 -  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 -  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
 -  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
 -  การสาธารณูปโภค และการกอสราง 
 -  การควบคุมอาคารและผังเมือง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 -  การควบคุมสถานท่ีกักเก็บและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

กองคลัง 

-  การบริหารงานคลังดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-laas) 

-  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยจัดทําแผนเพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน ถูกตอง 
ครบถวนและเปนธรรม โดยใชระบบสารสนเทศ 
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-  บริการประทับใจดวยรอยยิ้มและบริการท่ีมีคุณภาพของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
-  การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซ้ือจัดจางเปนหลัก ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย หนังสือสั่ง

การ นโยบายของผูบริหาร เพ่ือเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดทันเวลา 
-  การเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจายเงิน

อยางรวดเร็วมีผลใหการเบิกจายเงินทันภายในปงบประมาณ และรายงานการเงินเปนปจจุบัน 
ถูกตอง และเชื่อถือได 

-  ใชระบบ GIS ในการปฏิบัติงานการปรับขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

-  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

-  การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  การอํานวยความสะดวก   สรางความพึงพอใจในการใหบริการ 
-  การสงเสริม สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน 
-  การเสริมสรางสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีสวนรวม 
-  อนุรักษ สงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตางๆ 
-  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
-  ศูนยขอมูลขาวสาร การรับเรื่องราวรองทุกข 
-  การจัดการดูแลอาคาร/สถานท่ีของอาคารสํานักงาน 
-  การใหบริการดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
-  การจัดการดานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตางๆ ของเทศบาลเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

-  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองตอ
ความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

-  การจัดทํางบประมาณ  เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ 
-  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรได 
-  การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
-  การสรางเครือขายงานประชาสัมพันธเพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวนในการประชาสัมพันธ 
-  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเพ่ือใหการบริหารงานมุงสูผลสัมฤทธิ์ 
-  การจัดระบบควบคุมภายในเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

-  จัดระบบบริการดานสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ
กลุมเสี่ยงตามชวงอายุ และผูดอยโอกาสใหมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

1)  บริการดานการสรางเสริมสุขภาพ 
2)  บริการดานการปองกันโรค 
3)  บริการดานการรักษาพยาบาลท่ัวไป 
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4)  บริการฟนฟูสภาพ 
5)  บริการดานทันตกรรมพ้ืนฐาน 
6)  บริการระบบปรึกษาและสงตอ 

-  สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง และมีสวนรวม
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมดานสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดลอม 

 -  สนับสนุนการสรางภาคีเครือขายทางดานสุขภาพ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
-  สนับสนุนใหประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบําบัด (Nature Care) หรือแพทยทางเลือก 

(Alternative Medicine) หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  รักษา สงเสริม  ติดตอ ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดลอม  และสถานประกอบการท่ีเอ้ือตอการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
-  สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถ่ิน (เทศบาลนครตรัง)  

(Local Agenda 21) 
-  ควบคุม กํากับ ดูแล อาคาร สถานท่ี ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดถึงการ

พัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของคนตรัง 
 -  ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 -  สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือขาย 
 -  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

กองสวัสดิการสังคม 

- สงเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และใหการสังคมสงเคราะหกลุมผูดอยโอกาสในสังคม 
- อํานวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การดําเนินงานเก่ียวกับการรับการถายโอนภารกิจเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

 
กองการเจาหนาท่ี 
 - การบริหารงานบุคคลขอพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ 
   พนักงานจางของเทศบาล 

- การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  และการเสริมสรางสิทธิ คุณธรรม จริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณ 
- การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข 

 

สําหรับคานิยมของเทศบาลนครตรัง  คือ  “บริการสาธารณะดี  มีหลักธรรมาภิบาล  ทํางานเปนทีม” 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  

 เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน โครงการตาง ๆ เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามา
จัดทําโครงการพัฒนา แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยมีโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือความเปนเลิศพรอมเขา
สูประชาคมอาเซยีน 

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

2. การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมอืงแหง
ความสขุ 

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

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อยางมีคณุภาพ 

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

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ควบคูการสงเสรมิการ
ทองเท่ียวและอนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของทองถ่ิน 

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

5. การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุล
อยางยั่งยนื 

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

6. การสรางความเปนเลศิ
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 โครงการพัฒนาทองถิ่น 
เทศบาลนครตรังซ่ึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแกไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยทุกหนวยงานภายใตสังกัดเทศบาลนครตรังไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ดาน  ดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 2  โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 52 221,686,560 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 57 87,251,500 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพฒันาเมืองอยางมีคุณภาพ 6 49,604,000 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว  
          และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

14 2,705,000 

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          สูความสมดลุอยางยัง่ยืน 

5 10,500,000 

ยุทธศาสตรที่ 6  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 20 5,652,900 
รวมทั้งสิ้น 154 377,399,960 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 

 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณโครงการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และโครงการคางจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 154 โครงการ งบประมาณ
ตั้งไว รวมท้ังสิ้น 377,399,960 บาท สามารถจําแนกผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและ
ตามหนวยงาน ไดดังนี้ 
ตารางท่ี 3  ผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ/ 
ยกเลิกโครงการ 

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

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

   ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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 (2) โครงการคางจายป พ.ศ. 2560 – 2562 มีจํานวน 201 รายการ งบประมาณ 456,540,400 
บาท มีผลการดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ จําแนกตามหนวยงาน รายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  ผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานโครงการคางจายป พ.ศ. 2560 – 2562   

หนวยงาน 
จํานวน 
รายการ
ท้ังหมด 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ 
เบิกจาย 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ยกเลิก
รายการ 

กําหนด
รูปแบบ 

ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 

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. สํานักการชาง 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 
รอยละ 100  41.22 4.48 3.98 6.47 73.63 11.44 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

 จากตารางสรุปไดวา โครงการ/รายการคางจายป พ.ศ. 2560 – 2562  จํานวน 201 โครงการ มีผล
การดําเนินงาน อยูในข้ันตอนกําหนดรูปแบบ จํานวน 9 รายการ คิดเปนรอยละ 4.48 อยูในข้ันตอนการ
ดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 8 รายการ คิดเปนรอยละ 3.98 อยูในข้ันตอนการบริหารสัญญา จํานวน 13 
รายการ คิดเปนรอยละ 6.47 อยูในข้ันตอนการเบิกจาย จํานวน 148 รายการ คิดเปนรอยละ 73.63  มี
โครงการท่ียกเลิกโครงการ จํานวน 23 รายการ คิดเปนรอยละ 11.44  งบประมาณ 456,540,400 บาท มีผล
การเบิกจายโครงการ/รายการคางจายป พ.ศ.2560 – 2562 เปนเงิน  188,187,910 บาท คิดเปนรอยละ 
41.22  

1.4 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากประชาชน จํานวน 397 คน สรุปผลการประเมินแบงออกเปน 2 สวน รายละเอียดดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 

ตารางท่ี 5  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ - ชาย 

- หญิง 
180 
217 

45.34 
54.66 

รวม 397 100 
2. อายุ - ต่ํากวา 20 ป 

- 20 – 30 ป 
- 31 – 40 ป 
- 41 – 50 ป 
- 51 – 60 ป 
- มากกวา 60 ป 

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/อยูดวยกัน 
- หมาย/แยกกันอยู 

154 
201 
38 

39.19 
51.15 
9.67 

รวม 397 100 
4. การศึกษา - ประถมศึกษา 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวาปริญญาตรี 
- 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 
- ธุรกิจสวนตัว / คาขาย  
- รับจาง / ลูกจาง 
- แมบาน 
- วางงาน / 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) รอยละ 
6. ตําแหนงทาง
สังคม 
 

- ผูนําชุมชน 
- ผูนําสตรี 
- ผูนําผูสูงอายุ 
- ผูนํากลุมเยาวชน 
- กรรมการสถานศึกษา 
- อสม. 
- อปพร. 
- ไมเปน/อ่ืนๆ  

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. รายไดครอบครัว
ตอเดือน 

- นอยกวา 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 
- มากกวา 35,000 บาท ข้ึนไป 

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
ทานในครัวเรือน 

- หัวหนาครอบครัว 
- คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน 
- บุตร-ธิดา , ญาติสนิท 
- อ่ืนๆ  

189 
74 
106 
28 

47.61 
18.64 
26.70 
7.05 

รวม 397 100 
9. สถานภาพความ 
เปนเจาของในท่ีอยู
อาศัย 

- เปนเจาของบานเอง (ท้ังบานและท่ีดิน) 
- เปนเจาของบานแตเชาท่ีดิน 
- บานเชา 
- เปนผูอยูอาศัย 
- นายจางจัดหาให 
- 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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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

รายการ 
จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

1. การติดตอ/ใชบริการท่ีสํานักงาน

เทศบาลนครตรังของผูตอบแบบสอบถาม

หรือบุคคลในครอบครัว ในรอบปท่ีผานมา 

- เคย 

- ไมเคย 

192 

205 

48.36 

51.64 

รวม 397 100 

2. การไดรับขอมูลขาวสารของผูตอบ

แบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัว

เกี่ยวกับการใหบริการโครงการตางๆ

ของเทศบาลนครตรัง 

- เคย 

- ไมเคย 

333 

64 

83.88 

16.12 

รวม 397 100 

3. ชองทางท่ีทราบขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการใหบริการ/โครงการตางๆ

ของเทศบาลนครตรัง  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- วารสาร/แผนพับ/รายงานกิจการ  
- บอรดประชาสัมพันธ  
- ปายประชาสัมพันธ    
- รถแหประชาสัมพันธ    
- เว็บไซตของเทศบาล  
- Facebook   
- Youtube / Line    
- ปายไฟวิ่ง (ปายจอ LED)  
- คณะกรรมการชุมชน  
- เวทีชาวบาน   
- ระบบกระจายเสียงไรสายของเทศบาล/
วิทยุกระจายเสียง 
- ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครตรัง 
- 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. ความพึงพอใจตอรูปแบบการ
ประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

- พึงพอใจนอยมาก  
- พึงพอใจนอย   
- พึงพอใจปานกลาง 
- พึงพอใจมาก  
- พึงพอใจมากท่ีสุด 

0 
4 

187 
115 
27 

0.00 
1.20 
56.16 
34.53 
8.11 

รวม 329 100 
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4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 จากการสอบถามโดยแบบประเมินความพึงพอใจในสวนท่ี 3 - 6  จากประชากรจํานวน 397 คน   
สรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

ตารางท่ี 7  ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

สํานักการศึกษา   

1. การจัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3.93 มาก 

2. การจัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็กของเทศบาล 3.98 มาก 

3. การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 3.85 มาก 

4. การสงเสริมศาสนา คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 3.79 มาก 

5. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 3.74 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.86 มาก 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

6. การปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การประชาสัมพันธ การอบรมใหความรู ฯลฯ 3.76 มาก 

7. การใหบริการดานสุขภาพ เชน การจัดใหมีบริการดานสุขภาพ สงเสริมใหประชาชน
ดูแลสุขภาพ  การสงเสริมโภชนาการพัฒนาการสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เปนตน 

3.82 มาก 

8. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 

3.44 ปานกลาง 

9. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและสถานประกอบการ  

3.60 มาก 

10. การติดตอขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน 
รานอาหาร รานขายของชํา รานโชหวย รานสะดวกซ้ือ รานเสริมสวย กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

3.44 ปานกลาง 

11. การสรางความตระหนักและจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ เชน การคัดแยก
ขยะ การรีไซเคิลขยะ การกําจัดขยะ เปนตน 

3.43 ปานกลาง 

12. การรณรงคเพ่ือปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การใหความรูและอบรมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.42 ปานกลาง 

13. การดูแลปญหามลพิษในชุมชน เชน มลพิษทางอากาศ/น้ํา/เสียง เปนตน 3.26 ปานกลาง 

14. การจัดใหมีโรงฆาสัตว 3.53 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.52 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

กองสวัสดิการสังคม   

15. การใหบริการดานการขอรบัเบ้ียยังชีพตางๆ เชน เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผูปวยโรคเอดส  

3.92 มาก 

16. การใหสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูปวยโรคเอดส  
ผูทุกขยากหรือผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย 

3.88 มาก 

17. การพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 3.86 มาก 
18. การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เชน การรณรงค การใหความรู การสนับสนุนและ
สรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีรวมกับองคกรอื่น เชน ตํารวจ 
พ.ม. และคณะกรรมการชุมชน เปนตน 

3.49 ปานกลาง 

19. การจัดใหมีกิจกรรมการสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชน  3.55 มาก 
20. การจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ การแกไขปญหาความยากจน 3.45 ปานกลาง 
21. การเขาถึงและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากประชาชน ผานทางแผน
ชุมชน เวทีชาวบาน การประชุม และการเขารวมกิจกรรมตางๆ  

3.48 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.66 มาก 
สํานักปลัดเทศบาล   
22. การใหบริการดานงานทะเบียนราษฎรและบัตร เชน บริการตามคิว/ไมเลือกปฏิบัติ 
, สะดวก/รวดเร็ว 

3.80 มาก 

23. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การจัดใหมีถังดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง 
ฯลฯ ในชุมชน การจัดใหมีอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยครบถวนและมีจํานวนเพียงพอ การ
ฝกอบรมเรื่องการปองกันสาธารณภัยตางๆ ชองทางการขอความชวยเหลือ เปนตน 

3.75 มาก 

24. การสงเสริมสนับสนุนและพฒันาการทองเท่ียว เชน การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนแหลงทองเท่ียว  การเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ี ฯลฯ 

3.45 ปานกลาง 

25. ชองทางการใหบริการการรับเรื่องรองทุกข  เชน  โทรศัพท  ตู ป.ณ.  หนังสือคํา
รองผานชุมชน/ส.ท./ผูบริหาร  เว็บไซต  เฟซบุก  เปนตน 

3.37 ปานกลาง 

26. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เชน การจัดระเบียบชุมชนรานคา/
หาบเร/แผงลอยในเขตเทศบาล การดูแลจัดระเบียบการจราจร ฯลฯ 

3.23 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.52 มาก 

กองคลัง   
27. การใหบริการดานการรับชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีปาย และคาธรรมเนียมตางๆ  3.54 มาก 
28. การใหบริการการจดทะเบียนพาณิชย 3.50 ปานกลาง 
29. การเบิกจาย 3.38 ปานกลาง 

30. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 3.30 ปานกลาง 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

รวมคาเฉล่ีย 3.43 ปานกลาง 

สํานักการชาง   
31. การใหบริการดานการขอใบอนุญาตเก่ียวกับอาคาร เชน การปลูกสราง การ
ซอมแซม การรื้อถอน ฯลฯ 

3.66 มาก 

32. การบํารุงไฟฟาและแสงสวางอยางเพียงพอท่ัวถึง ทําใหเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

3.94 มาก 

33. การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  3.35 ปานกลาง 

34. การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน ทางเทา สะพานลอย ศาลาท่ีพัก
ผูโดยสาร ทอระบายน้ํา ราวกันตก หนองน้ําสาธารณะ สวมสาธารณะ เปนตน  

3.65 มาก 

35. การแกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี เชน การขุดลอกคูคลอง และทอระบายน้ํา 
การสูบน้ําอยางรวดเร็วเม่ือเกิดน้ําทวม เปนตน 

3.32 ปานกลาง 

36. การแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร  เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  
ปายจราจร  กระจกโคงจราจร  แผงก้ันจราจร ฯลฯ 

3.61 มาก 

37. การปรับปรงุภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 3.83 มาก 
38. การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 3.68 มาก 
39. การบริหารจัดการระบบน้ําเสีย เชน ระบบระบายน้ําท้ิง  การจัดการน้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน/โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

3.50 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 มาก 
กองวิชาการและแผนงาน   
40. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน การติดตามผล
การดําเนินงานของเทศบาล การเขาถึงและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
ประชาชน ผานชองทางตางๆ  เชน  การประชุมประชาคม  การประชุม  การเขา
รวมกิจกรรมตางๆ  เว็บไซต  เฟซบุก  ไลน  เปนตน 

3.65 มาก 

41. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การจัดซ้ือจัดจาง ผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลผานสื่อตางๆ  ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง   
เชน เว็บไซต  ปายประชาสัมพันธ  การกระจายเสียงไรสายในชุมชน  เปนตน 

3.58 มาก 

42. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการของ
องคกรได 

3.41 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.54 มาก 
สถานธนานุบาล   
43. การดําเนินกิจการโรงรับจํานํา 3.55 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 3.60 มาก 
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จากตารางท่ี 7 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง ท้ังหมด 43 

ประเด็น เทากับ 3.60  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก   
 

สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 8  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน   

1.1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

3.78 มาก 

1.2 การสงเสริมสนับสนุนการใหความรูดานภาษาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.78 มาก 

1.3 การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน 3.69 มาก 

1.4 การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 3.82 มาก 

1.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.73 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.76 มาก 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข   

2.1 สนับสนุน สงเสริม พัฒนางานสาธารณสุขสูสุขภาวะท่ีด ี 3.77 มาก 

2.2 สนับสนนุ สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 3.77 มาก 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

3.77 มาก 

2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 3.69 มาก 

2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.70 มาก 

2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสังคม 3.57 มาก 

2.7 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 3.67 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.71 มาก 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ   

3.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 3.43 ปานกลาง 

3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.58 มาก 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 3.41 ปานกลาง 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 3.73 มาก 
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รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

3.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

3.70 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.57 มาก 
4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิด
ชูอัตลักษณของทองถิ่น 

  

4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 3.51 มาก 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 3.52 มาก 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิดชู 
ปูชนียบุคคล 

3.51 มาก 

4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการ
ทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

3.58 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.53 มาก 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน   
5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3.53 มาก 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร 3.50 ปานกลาง 
5.3 ความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 

3.46 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.50 มาก 
6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 3.37 ปานกลาง 

6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองคกร 3.41 ปานกลาง 

6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 3.38 ปานกลาง 

6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 3.42 ปานกลาง 
6.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.37 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.39 ปานกลาง 

ภาพรวมท้ังหมด 3.54 มาก 

จากตารางท่ี 8  สรุปไดดังตอไปนี้ 

 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีคาเทากับ 
3.73  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข มีคาเทากับ 3.67  
ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ มีคา
เทากับ 3.70 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชู 
อัตลักษณของทองถ่ิน มีคาเทากับ 3.58  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยาง
ยั่งยืน มีคาเทากับ 3.46  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวมตอการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีคาเทากับ  
3.37  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง  
 สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตรในภาพรวม  มีคาเทากับ 3.54  ซ่ึงอยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก  

สวนท่ี 5  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ตารางท่ี 9  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมผานสื่อ
ตางๆ  เชน  วารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  ตู ป.ณ.  ปายไฟวิ่ง (ปาย LED)  
ศูนยขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.43 ปานกลาง 

2. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  เชน   
การประชุมประชาคม เวทีชาวบาน การประชุมกลุมยอยตางๆ  เปนตน   

3.32 ปานกลาง 

3. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในโครงการ
และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ  เชน  การรวมดําเนินกิจกรรมประเพณีตางๆ
ของเทศบาล  การรวมจัดทําบริการสาธารณะ  เปนตน 

3.35 ปานกลาง 

4. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เชน การประชุม
ประชาคม เวทีชาวบาน การประชุมกลุมยอยตางๆ  เปนตน   

3.36 ปานกลาง 

5. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  เชน 
วารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  ศูนยขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.46 ปานกลาง 

6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.25 ปานกลาง 

7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.41 ปานกลาง 

8. การแกไขปญหาตรงตามความตองการของประชาชน  3.26 ปานกลาง 

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.36 ปานกลาง 
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รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

10. การนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

3.39 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.36 ปานกลาง 

 ท้ังนี้ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม ท้ัง 10 ดาน มีคาเทากับ 
3.36  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง  

สวนท่ี 6  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. การบริการของเทศบาลท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงในชวง 1 ปท่ีผานมา  
   (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ดานท่ีมีพัฒนาและเปล่ียนแปลง

มากท่ีสุด 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลง 
เหตุผลความพึงพอใจ 

1. การศึกษาดีมาก การใหการศึกษา 
(โรงเรียนวัดกะพังสุรินทร) 

- นโยบายผูบริหาร (ผูนําทาง
การเมืองทองถ่ิน) ใหความสําคัญ
เรื่องการศึกษา  
- ผูบริหารมีแนวคิดและวิสัยทัศนท่ี
ยาวไกลกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของการบริหารระดับประเทศ 
- มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการ
สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา 
- การศึกษาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การพัฒนา ความกาวหนา 

- เด็กจะไดมีโรงเรียนท่ีดีมากข้ึน 
- การศึกษาของเยาวชนจะชวย
แกปญหาสังคมตอไป 
- มีรูปแบบสงเสริมการศึกษา
หลากหลายรูปแบบท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
- ชวยพัฒนาคุณภาพประชาชน 
- เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหเด็ก
และเยาวชนในทองถ่ิน 

2. ถนนหนทาง การไฟฟา คูคลอง
หนองน้ํา ความสะอาด 

- ผูนําทางการเมืองทองถ่ินให
ความสําคัญ  
- ถนนชํารุด 

รถวิ่งไดสะดวกสบาย 

3. เครื่องออกกําลังกายตามสนาม
กีฬา สวนสาธารณะ มีมากข้ึน 

เทศบาลนครตรังใหความสําคัญตอ
สุขภาพมากข้ึน 

ประชาชนไดใชประโยชน 
 

 

2. ทานคิดวาเทศบาลนครตรังมีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องใด 
2.1 จุดเดน 
 - ความพรอมของทรัพยากรในการพัฒนาไมวาทางดาน งบประมาณบุคลากรและเทคโนโลยี ในดาน
ทรัพยสินของเทศบาล เชน อาคารตาง ๆ การตรวจสอบและจัดหาผลประโยชน ใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย  
ซ่ึงเทศบาลมีทรัพยสินท่ีสามารถบริหารและหารายไดเปนจํานวนมาก 
 - มีงบประมาณมาก สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ สรางจิตสํานึกใหบุคลากร แตละ
บุคลากร เนื่องจากบุคลากรขาดความสามัคคี มีความแตกแยกหลายกลุม ทําใหเทศบาลไมสามารถพัฒนาสู



-25- 

 

ความเปนเลิศไดตามเปาหมายท่ีวางไว ควรใหผูบริหารไดพิจารณาและทบทวน ตามหลัก ครองคน ครองงาน 
ครองใจ 
 - การทองเท่ียว จุดเดนคือการเปนเมืองท่ีอยูในตัวเมือง แตไมดึงจุดเดนออกมาขาย เมืองไมมีจุด
นาสนใจ ควรพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวในตัวเมืองได 
 - วัฒนธรรมเก่ียวกับอาหาร วิถีชีวิต ประเพณีแบบจีน กินเจ ตรุษจีน โรงพระตาง ๆ อาคารชิโนโปรตุกีส 
 - มีทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย เพียงพอตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 - สํานักทะเบียน การทําบัตรตาง ๆ ใหบริการดีมาก เจาหนาท่ีพูดจาดีใหบริการรวดเร็ว 
 - การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาลนครตรัง 
 - สถานท่ีทองเท่ียว เชน สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎา- 
นุประดิษฐ  และสวนสาธารณะตาง ๆ 

2.2 จุดท่ีควรพัฒนา/ควรเพ่ิมการใหบริการในเรื่องใด 
1) โครงสรางพ้ืนฐาน 
- งานบํารุงรักษาสถานท่ี สิ่งกอสราง ทางเทา ท่ีสาธารณะ ใหมีความสะอาดเรียบรอยกวาท่ีเปนอยู และ

มีความยั่งยืนตลอดเวลา 
- การพัฒนาปรับปรุงถนนในซอยตาง ๆท่ีชํารุด ยังดูแลไมท่ัวถึงมีแตปรับปรุงถนนสายหลัก ควรไป

สํารวจในซอยตาง ๆ 
- ระบายน้ําในรอบบริเวณรอบตัวเมือง สงกลิ่น เม่ือนักทองเท่ียวมาเดินชมเมืองคูระบายน้ําสงกลิ่น

เหม็น จึงขอใหทางเทศบาลชวยลางคูระบายน้ําบาง 
 - ปรับปรุงแสงสวาง ตามถนนในเวลากลางคืนใหท่ัวถึง ถนนบางเสนมืดมาก และถนนบางสายแสง
สวางไมเพียงพอ เชน เสนสนามกีฬากลางเทศบาล 

2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ / การทองเท่ียว 
- สงเสริมความรูในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว รานอาหาร ผลิตภัณฑทองถ่ิน ท่ีพัก  
- ฝกอบรมพัฒนาอาชีพท่ีแปลกใหม ไมซํ้าของเดิม ๆ สรางอาชีพใหมๆ ประชาชนตอยอดได  
- สงเสริมอบรมการใชเครื่องมือสื่อสารสื่อโซเชียลตาง ๆในการพัฒนารานคาผลิตภัณฑ อาชีพ 
- ควรสงเสริมการพัฒนาความรูอาชีพ เพ่ิมรายได องคความรูใหมๆ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน มากกวาการทําถนนสรางตึกอาคาร 
- อบรมภาษาจีน ภาษาตาง ๆ 
- ชมรมฝกอาชีพทําอาหาร 
- อินเตอรเน็ตฟรี 
- ขยายตลาดสด   
- สงเสริม/พัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว 
- สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมโครงการ 
3) การพัฒนางานสาธารณสุข 
- การฉีดพนยุง ไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล (ฉีดแคถนนใหญตามซอยถนนยอยไมฉีด) ควรเพ่ิมการ

ใหบริการ กําจัดยุง 



-26- 

 

- ใหมีการลางคูน้ําตามถนนสายตาง ๆจะไดไมมียุง สมัยกอนมีการลางคูระบายน้ําทุกเดือนตองการให
ลางคูน้ําตามถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ไมทราบสาเหตุใดท่ีทางเทศบาลไดหยุดลางคูระบายน้ํามา
ประมาณ 6 - 7 ปแลว เดินในเมืองจะมีกลิ่นเหม็นข้ึนมาเลยอายแขกบานแขกเมืองท่ีเขามาเท่ียวเมืองตรัง 

- ดานสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล ควรตรวจสุขภาพประจําปใหกับประชาชน (เปนการ
บริการโดยประชาชนชวยออกคาบริการบางตามสมควร) 

- สงเสริม รณรงค ใหความรูการดูแลสุขภาพ เชน อาหารโภชนาการ การออกกําลังกาย ฯลฯ และ
ใหบริการทางดานสุขภาพ อนามัย 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- การติดตั้งกลองวงจรปด 
- พัฒนาใหความรูประชาชนผูใชพาหนะบนถนนใหตระหนักในกฎระเบียบการใชกฎจราจร 
5) คุณภาพชีวิต 
- ปรับปรุง/พัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน (หองน้ํา ถนน อุปกรณออกกําลังกาย ไฟฟาแสงสวาง) 
- พัฒนาสวนสาธารณะ (หองน้ํา ถนน อุปกรณออกกําลังกาย ไฟฟาแสงสวาง) 
- สวนสาธารณะ สนามกีฬา หองน้ํา เครื่องออกกําลังกาย ชํารุดทรุดโทรมมาก ควรซอมแซม 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพ่ือรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
- ควรจะใหมีการบริหารจัดการดาน SMART CITY ในเขตเทศบาลใหมากข้ึนกวาเดิม เชน การติดตั้ง

กลองวงจรปดใหครอบคลุม หลายจุดในพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และความม่ันใจในการอยูรวมกันในแตละชุมชนของพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล 

6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
- การจัดการเรื่องขยะในบางพ้ืนท่ี 
- การกําจัดขยะ   

 - การรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
7) การบริหารองคกร 
- สรางความรัก สามัคคี อยาพยายามสรางความแตกแยกในองคกร ไมเลือกปฏิบัติ ใชดุลพินิจดวย

ความรอบคอบ และชอบดวยกฎหมายในเรื่องท่ีตองใชดุลพินิจ กลาตัดสินใจ กลารับผิดชอบ มีภาวะความเปน
ผูนํา (สําหรับผูบริหารทุกระดับ) 

- แนวคิดและวิธีการบริหาร ตลอดจนการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีใหแกบุคลากรในองคกร ตลอดจนสราง
การรับรูและทํางานเปนทีม เพ่ือประชาชนตอการพัฒนาบานเมือง 

- การเอ้ือผลประโยชนตอพวกพอง จิตสํานึกของความเปนผูรับใชประชาชน ขาดความโปรงใส 
เนื่องจากผลประโยชนตาง ๆ 

- ใหมีการอบรม การพูด การสื่อสาร การทํางานใหเพ่ิมข้ึน 
- เสียงตามสาย ควรจะมีจุดขยายเสียงตามสายใหครอบคลุมมากกวานี้ 
- การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขาวคราวขอมูลใหมากกวาท่ีเปนอยูโดยประชาสัมพันธในหลาย

ดาน เชน ใหมีรถประชาสัมพันธ ทางวิทยุ ทางการกระจายขาวหมูบานหรือปายไวนิลในท่ีชุมชน  
- การทํางานเชิงรุก เพ่ิมการประชาสัมพันธ ใหท่ัวถึงนอกเหนือจากใน FB  เชน ปายตามแยกตาง ๆ 
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- การบริการใหคําแนะนํา ในเรื่องตาง ๆใหชัดเจน ติดปายเบอรติดตอประสานงานในแตละ สํานัก/
กอง เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการดําเนินงานในแตละ สํานัก/กอง ถึงประชาชนทุกคน 

- สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหมากข้ึน 
- จัดใหมีศูนยบริการรวมตาง ๆ 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - แจงผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆท่ีทางเทศบาลไดจัดข้ึนใหแกประชาชนทราบโดยท่ัวถึงกัน 
 - เทศบาลมีทรัพยสินมากมาย เทศบาลควรบริหารและหารายไดจากทรัพยสินมากกวานี้ 
 - ขอความรวมมือประชาชนบริเวณชุมชน หามนําเกาอ้ีหรือสิ่งของอ่ืน ๆมาวางบนผิวจราจรหนาบาน
เพ่ือไมใหประชาชนจอดรถ เชน ถนนบริเวณท้ังตลาดสดเทศบาลนครตรัง 
 - การขอความรวมมือตํารวจจราจร ไมใหมีรถจอดซอนกันในชวงเย็น เชน หนารานขายคอมพิวเตอร
หนา ร.ร.วัดควนวิเศษ,หนารานคาตรงขามกับปม ป.ต.ท.ถนนรัษฎา เปนตน  
 - พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกฝาย ตองไมอิงการเมืองทํางานดวยความสุจริตโปรงใส เปนธรรม  
เปนกลาง เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนคนในเขตเทศบาลนครตรัง 
 - ควรเพ่ิมทักษะการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานใหบรรลุตามวิสัยทัศน
และถายทอดวิสัยทัศนเพ่ือใหทุกคนรวมกันนําไปสูการปฏิบัติ 
 - ควรเพ่ิมแรงจูงใจและเพ่ิมทักษะความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจาง ใหทํางานบริการประชาชนใหคุมคาตามภารกิจและความรับผิดชอบ 
 - เทศบาลควรพัฒนาข้ึนในทุกดาน ไมเปนองคกรท่ีนิ่งเฉย อยูกับท่ี  

- เนนการศึกษาใหมีคุณธรรม สรางโครงการทางศาสนาใหแกนักเรียน 
- ไมควรมุงเนนการกอสราง ควรลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  เชน  การจัดการศึกษา  

การบริการดานสุขภาพ การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมกีฬา ออกกําลังกาย 
- การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไมมีดานใดมาก คอนขางท่ีจะลงในทางดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

และงานประเพณีตาง ๆ รวมท้ังดานการบริการสิ่งแวดลอม 
  - การพัฒนาองคกร ทิศทางการนําองคกรไมชัดเจน เนื่องจากไมมีผูบริหารทองถ่ิน ท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 
  - ดานบุคลากรเพ่ิมข้ึน แตประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากความหลากหลายของบุคคล ความไมชัดเจน
ของผูนํา ไมกลาตัดสินใจ ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 

- ไมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง และพัฒนานอยลง เนื่องจากการตรวจสอบของ สตง. ปปช. มีความ
เขมขนมากข้ึน ไมมีผูบริหารพัฒนา นักการเมือง ทําใหมีขอจํากัดในการบริหารงาน ประสบการณของบุคลากร 
สวนมากเปนคนรุนใหม พ่ึงเขาทํางาน โดยมองวา ในขณะนี้องคกรเทศบาล เปนองคกรท่ีมีความเฉ่ือย นิ่ง  
ไมแสดง อยูกับท่ี  ใน 2 ดาน กลาวคือ การพัฒนาหรือไมพัฒนา ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาวะ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโดยการใชแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก) 



-28- 

 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลโดยการใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครตรัง (ดังปรากฏในภาคผนวก) 

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1) กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      (1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหรายงานผล
การดําเนินการเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จเพียงใดเม่ือ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา  
      (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เปนการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จ
สิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ (รอบ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพ่ือใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับจากผลของการพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับ
แผนพัฒนาทองถ่ินใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และตอบสนองตอปญหาความตองการ
ของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 

     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 
 2) ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึน และนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลนครตรัง 
 3) ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงใน
เทศบาลนครตรังมาปฏิบัติงาน 
 4) ความกาวหนา (Progress) กรอบความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการตาง ๆท่ีกําหนดไว  
 5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธระหวางผลผลิตท่ีไดรับกับ
ทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน 
ระยะเวลา เปนตน 
 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
 กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลนครตรังท้ังในระดับชุมชน และอาจรวมถึงอําเภอเมืองตรังและจังหวัดตรัง
ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
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2.4 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังสามารถกําหนดเครื่องมือท่ีใชใน 
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลนครตรัง 
 2) การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 

2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล  
 1) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ซ่ึงใหทุกหนวยงานรายงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ทุกเดือน เม่ือดําเนินการโครงการแลว
เสร็จใหแตละสํานัก/กอง สรุปผลโครงการสงกองยุทธศาสตรและงบประมาณ เพ่ือนํามาสรุปผลโครงการใน
ภาพรวม 

2) แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป พ.ศ. 2564  
ซ่ึงจะใชในการติดตามประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกองยุทธศาสตรและงบประมาณจะเปน
ผูดําเนินการ โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน พฤศจิกายน 2564 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานความ
พึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรังในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครตรัง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร  โดยแบงขอบเขตการติดตาม
ประเมินผลออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
  (1) ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนผูรับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดย
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม 
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามสูตรการคํานวณทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้ 
    n     =        N 
       1+N (e)2 
    e     =     คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได (รอยละ หรือ เปอรเซนต) 
    n     =     ขนาดของกลุมตัวอยาง หรือ ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง 
    N     =     ขนาดของประชากร 
 ขอมูลประชากร ณ เดือนตุลาคม 2564 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจํานวน 56,443 คน และ
ตองการใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 0.05 ดังนั้นจึงคํานวณขนาดกลุม
ประชากรไดดังนี ้
    n     =       56,443 
              1+56,443 (0.05)2 

    n     =     397.18 
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 ดังนั้น จะทําการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 397 คน โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ในเดือน พฤศจิกายน 2564 และสรุปผลความพึงพอใจนําเสนอคณะผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเทศบาลนครตรัง 
  (2) ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการท้ัง 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
  (3) ขอบเขตดานระยะเวลา ไดมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 1 ครั้ง โดยจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน พฤศจิกายน 2564 
 
 การวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบดวย 
 1) ลักษณะแบบประเมินเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ี
ใช คือ หาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปเปนคารอยละ (Percentage) 
 
 2) ลักษณะแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  5   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอย 
  1   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 
 โดยใช   0   แทนคําตอบ  ไมเคยใชบริการ/ไมทราบ/ไมแนใจ 
 
 3) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช คือ ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean: M) สําหรับการแปลผลขอมูลใช
เกณฑคาเฉลี่ยตามแนวคิด ของเบสท (Best. 1997) โดยกําหนดคาอันตรภาคชั้น น้ําหนักคะแนนในการแบงชวง
ชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
  คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 - 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 - 4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 

  คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 - 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 - 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอย 

  คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 1.50 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจนอยท่ีสุด 

 คาคะแนนเฉลี่ย ไดจากผูท่ีประเมินความพึงพอใจซ่ึงเปนผูไดรับบริการ 

 

สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจําป พ.ศ. 2564 
จะแบงออกเปน 6 สวน ไดแก 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาล 
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 

สวนท่ี 5 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

สวนท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป 

 

 ท้ังนี้  แบบรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป พ.ศ. 2564  

ซ่ึงจะใชในการติดตามประเมินผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏดังภาคผนวก  
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

การวิเคราะหการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในครั้งนี้ ประกอบไปดวย การพิจารณา
ใหคะแนนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และการสํารวจความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครตรังจากประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง  โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห
ดังตอไปนี ้
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ดังปรากฏในภาคผนวก) กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ท้ัง 11 คน ใหตอบแบบพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน และแบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย และฝายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลความสอดคลองของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และความสอดคลองของโครงการกับ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) สรุปผลดังตอไปนี้ 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร   

ตารางท่ี 10  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน 

ท่ีได 
1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 16.58 
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.54 
3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 54.19 
      3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.91 
      3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.82 
      3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.00 
      3.4  วิสัยทัศน (5) 4.73 
     3.5  กลยุทธ (5) 4.64 
      3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.45 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.55 
      3.8  แผนงาน (5) 4.64 
      3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.45 

รวมคะแนน 100 87.31 

จากตารางท่ี 10 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวาจากจํานวน
เต็ม 100 คะแนน ไดคะแนน 87.31 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.31 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนคร
ตรัง ถือวาไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในระดับดีมาก 
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1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉล่ียท่ีได 
n = 11 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 20 16.58 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/ 
การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 2.64 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.64 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2) 1.55 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.55 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.64 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.64 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.55 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.82 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนิน 
การประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 2.55 

จากตารางท่ี 11 คะแนนประเมินขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา
จํานวนเต็ม 20 คะแนน  ไดคะแนน 16.58 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.90 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับ
ดีมาก 
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ตารางท่ี 12  คะแนนประเมินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉล่ียท่ีได 
n = 11 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 20 16.54 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

(5) 4.09 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(3) 2.64 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 2.45 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) 2.36 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2.64 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน  ไดแก  
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.36 

จากตารางท่ี 12 คะแนนประเมินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ พบวา จํานวนเต็ม 20 คะแนน   
ไดคะแนน 16.54 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.70 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับดีมาก 
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1.4 ยุทธศาสตร 
ตารางท่ี 13  คะแนนประเมินยุทธศาสตร 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉล่ียที่ได 
n = 11 

3. ยุทธศาสตร ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 60 54.19 

3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

สอดคลองกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.91 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10) 8.82 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

สอดคลองกบัแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และThailand 4.0 

(10) 9.00 

3.4 วิสัยทศัน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ
เปนหรอืบรรลุถงึอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกบัโอกาสและศกัยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกบัโครงการพัฒนา 

(5) 4.73 

3.5 กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง  วธิีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถงึความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4.64 

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
กลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

(5) 4.45 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิน่ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ทีจ่ะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 4.55 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิน่ โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 4.64 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดั และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

(5) 4.45 

จากตารางที่ 13 คะแนนประเมินยุทธศาสตร พบวา จํานวนเต็ม 60 คะแนน  ไดคะแนน 54.19 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.32
แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือวาไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในระดับดีมาก 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  กําหนดแบบใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังไดพิจารณาใหคะแนนแลว  
สรุปผลการพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

ตารางท่ี 14  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน 

ท่ีได 
1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 8.64 
2.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.73 
3.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.91 
4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 8.91 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55.02 
     5.1    ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.73 
     5.2    กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.45 
     5.3    เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 
    นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

(5) 4.73 

     5.4    โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.73 
     5.5    เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง 
    กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 4.55 

     5.6    โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.27 
     5.7    โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.64 
     5.8    โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 
    ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.55 

     5.9    งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.73 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.73 
     5.11  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
    และผลคาดวาท่ีจะไดรับ 

(5) 4.36 

     5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.55 

รวมคะแนน 100 90.21 

จากตารางท่ี 14 คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา จากจํานวนเต็ม 
100 คะแนน ไดคะแนน 90.21 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.21แสดงใหเห็นวา โครงการของเทศบาลนครตรัง 
ถือวาไดดําเนินงานโครงการสอดคลองอยูในระดับดีมาก 
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2.2 การสรุปสถานการณพัฒนา  

ตารางท่ี 15  คะแนนประเมินการสรุปสถานการณพัฒนา 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ
, ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 8.64 

 จากตารางท่ี 15 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณการพัฒนา พบวา จํานวนเต็ม 10 คะแนน  ไดคะแนน 8.64
คะแนน คิดเปนรอยละ 86.40 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับดีมาก 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางท่ี 16  คะแนนประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

การประเมินผล 
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนทีไ่มสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่
ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนนิการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.73 

จากตารางท่ี 16 คะแนนประเมินการสรุปสถานการณการพัฒนา พบวา จํานวนเต็ม 10 คะแนน  ไดคะแนน 8.73
คะแนน คิดเปนรอยละ 87.30 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับดีมาก 
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2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ตารางท่ี 17  คะแนนประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวตัถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดาํเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนนิการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 8.91 

จากตารางท่ี 17 คะแนนประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ พบวา จํานวนเต็ม 10 
คะแนน  ไดคะแนน 8.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.10 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับดีมาก 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตารางท่ี 18  คะแนนประเมินแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis /Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ 
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.91 

จากตารางท่ี 18 คะแนนประเมินแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา พบวา จํานวนเต็ม 10 คะแนน   
ไดคะแนน 8.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.10 แสดงใหเห็นวา มีขอมูลท่ีอยูในระดับดีมาก 
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2.6 โครงการพัฒนา 

ตารางท่ี 19  คะแนนประเมินโครงการพัฒนา 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 60 55.02 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 4.73 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.45 

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนาํไปสูการตัง้
งบประมาณไดถูกตอง 
 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจาํนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนนิงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนีจ้ะทําทีไ่หน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.73 

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 
 

(5) 4.73 

5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบั
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจงัใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพฒันา (1) การยกระดบั
ศักยภาพการแขงขันและการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) 
การบริหารราชการแผนดินที่มปีระสทิธิภาพ 

(5) 4.55 
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 ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสนิคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.27 

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบนั 

(5) 4.64 

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมัน่คง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพือ่ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยนื เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 4.55 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4.73 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(5) 4.73 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล 
ที่คาดวาจะไดรับ 
 
 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสทิธิผล (effectiveness) ใช
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพงึพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 
 

(5) 4.36 
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จากตารางท่ี 19 คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา จากจํานวนเต็ม 60 
คะแนน ไดคะแนน 55.02 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.70 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือ
วาไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได 
n = 11 

5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนนิการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคทีต่ั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดบัของความสาํเร็จได (3) 
ระบุสิ่งทีต่องการดําเนนิงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 4.55 
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจําป พ.ศ. 2564  จากการสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ จํานวน 397 คน  สรุปผลการประเมินแบงออกเปน 6 สวน รายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 20 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ - ชาย 

- หญิง 
125 
272 

31.49 
68.51 

รวม 397 100 
2. อายุ - ต่ํากวา 20 ป 

- 20 – 30 ป 
- 31 – 40 ป 
- 41 – 50 ป 
- 51 – 60 ป 
- มากกวา 60 ป 

11 
54 
73 
104 
96 
59 

2.77 
13.60 
18.39 
26.20 
24.18 
14.86 

รวม 397 100 
3. สถานภาพ - โสด 

- สมรส/อยูดวยกัน 
- หมาย/แยกกันอยู 

112 
224 
55 

28.64 
57.29 
14.07 

รวม 397 100 
4. การศึกษา - ประถมศึกษา 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
- อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวาปริญญาตรี 
- อ่ืนๆ  

46 
86 
44 
150 
64 
6 

11.62 
21.72 
11.11 
37.88 
16.16 
1.52 

รวม 397 100 
5. อาชีพหลัก - นักเรียน / นักศึกษา 

- พนักงานเอกชน  
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- รับราชการ 
- ธุรกิจสวนตัว / คาขาย  
- รับจาง / ลูกจาง 
- แมบาน 
- วางงาน / เกษียณ 
- อ่ืนๆ  

15 
21 
6 

124 
60 
89 
32 
28 
22 

3.78 
5.29 
1.51 
31.23 
15.11 
22.42 
8.06 
7.05 
5.54 

รวม 397 100 
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รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
6. ตําแหนงทาง
สังคม 
 

- ผูนําชุมชน 
- ผูนําสตรี 
- ผูนําผูสูงอายุ 
- ผูนํากลุมเยาวชน 
- กรรมการสถานศึกษา 
- อสม. 
- อปพร. 
- ไมเปน/อ่ืนๆ  

23 
14 
2 
4 
2 
23 
0 

329 

5.79 
3.53 
0.50 
1.01 
0.50 
5.79 
0.00 
82.87 

รวม 397 100 
7. รายไดครอบครัว
ตอเดือน 

- นอยกวา 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 
- มากกวา 35,000 บาท ข้ึนไป 

50 
89 
56 
46 
24 
27 
36 
69 

12.59 
22.42 
14.11 
11.59 
6.05 
6.80 
9.07 
17.38 

รวม 397 100 
8. สถานภาพของ
ทานในครัวเรือน 

- หัวหนาครอบครัว 
- คูสมรสของหัวหนาครัวเรือน 
- บุตร-ธิดา , ญาติสนิท 
- อ่ืนๆ  

149 
133 
79 
36 

37.53 
33.50 
19.90 
9.07 

รวม 397 100 
9. สถานภาพความ 
เปนเจาของในท่ีอยู
อาศัย 

- เปนเจาของบานเอง (ท้ังบานและท่ีดิน) 
- เปนเจาของบานแตเชาท่ีดิน 
- บานเชา 
- เปนผูอยูอาศัย 
- นายจางจัดหาให 
- อ่ืนๆ  

184 
2 
56 
142 
1 
7 

46.35 
1.76 
14.11 
35.77 
0.25 
1.76 

รวม 397 100 
 

 

 

 

 

 



-44- 
 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

ตารางท่ี 21  ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

รายการ 
จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

1. การติดตอ/ใชบริการท่ีสํานักงาน

เทศบาลนครตรังของผูตอบแบบสอบถาม

หรือบุคคลในครอบครัว ในรอบปท่ีผานมา 

- เคย 

- ไมเคย 

124 

273 

31.23 

68.77 

รวม 397 100 

2. การไดรับขอมูลขาวสารของผูตอบ

แบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัว

เกี่ยวกับการใหบริการโครงการตางๆ

ของเทศบาลนครตรัง 

- เคย 

- ไมเคย 

331 

66 

83.38 

16.62 

รวม 397 100 

3. ชองทางท่ีทราบขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการใหบริการ/โครงการตางๆ

ของเทศบาลนครตรัง  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- วารสาร/แผนพับ/รายงานกิจการ(2) 
- บอรดประชาสัมพันธ(9)  
- ปายประชาสัมพันธ (6)   
- รถแหประชาสัมพันธ(1)  
- เว็บไซตของเทศบาล(5)  
- Facebook(3) 
- Youtube / Line (11)   
- ปายไฟวิ่ง (ปายจอ LED) (10) 
- คณะกรรมการชุมชน(8)  
- เวทีชาวบาน (12)   
- ระบบกระจายเสียงไรสายของเทศบาล/
วิทยุกระจายเสียง(4) 
- ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครตรัง(7) 
- อ่ืนๆ (13) 

155 
57 
81 
170 
116 
143 
29 
33 
62 
9 

119 
 

74 
3 

14.75 
5.42 
7.70 
16.18 
11.04 
13.60 
2.76 
3.14 
5.90 
0.86 
11.32 

 
7.04 
0.29 

รวม 397 100 

4. ความพึงพอใจตอรูปแบบการ
ประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง 

- พึงพอใจนอยมาก  
- พึงพอใจนอย   
- พึงพอใจปานกลาง 
- พึงพอใจมาก  
- พึงพอใจมากท่ีสุด 

15 
10 
147 
166 
59 

3.78 
2.52 
37.03 
41.81 
14.86 

รวม 397 100 
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4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 จากการสอบถามโดยแบบประเมินความพึงพอใจในสวนท่ี 3 - 6  จากประชากรจํานวน 397 คน   
สรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

ตารางท่ี 22  ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล 

ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

สํานักการศึกษา   

1. การจัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3.71 มาก 

2. การจัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนยเด็กเล็กของเทศบาล 3.68 มาก 

3. การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 3.63 มาก 

4. การสงเสริมศาสนา คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 3.64 มาก 

5. การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 3.62 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.66 มาก 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

6. การปองกันและระงับโรคติดตอ เชน การประชาสัมพันธ การอบรมใหความรู ฯลฯ 3.66 มาก 

7. การใหบริการดานสุขภาพ เชน การจัดใหมีบริการดานสุขภาพ สงเสริมใหประชาชน
ดูแลสุขภาพ  การสงเสริมโภชนาการพัฒนาการสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เปนตน 

3.71 มาก 

8. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 

3.55 มาก 

9. การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนและสถานประกอบการ  

3.66 มาก 

10. การติดตอขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน 
รานอาหาร รานขายของชํา รานโชหวย รานสะดวกซ้ือ รานเสริมสวย กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

3.45 ปานกลาง 

11. การสรางความตระหนักและจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ เชน การคัดแยก
ขยะ การรีไซเคิลขยะ การกําจัดขยะ เปนตน 

3.48 ปานกลาง 

12. การรณรงคเพ่ือปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การใหความรูและอบรมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.51 มาก 

13. การดูแลปญหามลพิษในชุมชน เชน มลพิษทางอากาศ/น้ํา/เสียง เปนตน 3.43 ปานกลาง 

14. การจัดใหมีโรงฆาสัตว 3.42 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.54 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

กองสวัสดิการสังคม   

15. การใหบริการดานการขอรบัเบ้ียยังชีพตางๆ เชน เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผูปวยโรคเอดส  

3.69 มาก 

16. การใหสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูปวยโรคเอดส  
ผูทุกขยากหรือผูดอยโอกาส ผูประสบสาธารณภัย 

3.66 มาก 

17. การพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ 3.72 มาก 
18. การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน เชน การรณรงค การใหความรู การสนับสนุนและ
สรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีรวมกับองคกรอื่น เชน ตํารวจ 
พ.ม. และคณะกรรมการชุมชน เปนตน 

3.62 มาก 

19. การจัดใหมีกิจกรรมการสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชน  3.56 มาก 
20. การจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ การแกไขปญหาความยากจน 3.51 มาก 
21. การเขาถึงและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากประชาชน ผานทางแผน
ชุมชน เวทีชาวบาน การประชุม และการเขารวมกิจกรรมตางๆ  

3.64 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.63 มาก 
สํานักปลัดเทศบาล   
22. การใหบริการดานงานทะเบียนราษฎรและบัตร เชน บริการตามคิว/ไมเลือกปฏิบัติ 
, สะดวก/รวดเร็ว 

4.01 มาก 

23. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การจัดใหมีถังดับเพลิง หัวประปาดับเพลิง 
ฯลฯ ในชุมชน การจัดใหมีอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยครบถวนและมีจํานวนเพียงพอ การ
ฝกอบรมเรื่องการปองกันสาธารณภัยตางๆ ชองทางการขอความชวยเหลือ เปนตน 

3.59 มาก 

24. การสงเสริมสนับสนุนและพฒันาการทองเท่ียว เชน การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนแหลงทองเท่ียว  การเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ี ฯลฯ 

3.57 มาก 

25. ชองทางการใหบริการการรับเรื่องรองทุกข  เชน  โทรศัพท  ตู ป.ณ.  หนังสือคํา
รองผานชุมชน/ส.ท./ผูบริหาร  เว็บไซต  เฟซบุก  เปนตน 

3.54 มาก 

26. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เชน การจัดระเบียบชุมชนรานคา/
หาบเร/แผงลอยในเขตเทศบาล การดูแลจัดระเบียบการจราจร ฯลฯ 

3.51 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.64 มาก 

กองคลัง   
27. การใหบริการดานการรับชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีปาย และคาธรรมเนียมตางๆ  3.47 ปานกลาง 
28. การใหบริการการจดทะเบียนพาณิชย 3.37 ปานกลาง 
29. การเบิกจาย 3.39 ปานกลาง 

30. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 3.34 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.39 ปานกลาง 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

สํานักการชาง   
31. การใหบริการดานการขอใบอนุญาตเก่ียวกับอาคาร เชน การปลูกสราง การ
ซอมแซม การรื้อถอน ฯลฯ 

3.31 ปานกลาง 

32. การบํารุงไฟฟาและแสงสวางอยางเพียงพอท่ัวถึง ทําใหเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

3.56 มาก 

33. การติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  3.44 ปานกลาง 

34. การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน ทางเทา สะพานลอย ศาลาท่ีพัก
ผูโดยสาร ทอระบายน้ํา ราวกันตก หนองน้ําสาธารณะ สวมสาธารณะ เปนตน  

3.55 มาก 

35. การแกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี เชน การขุดลอกคูคลอง และทอระบายน้ํา 
การสูบน้ําอยางรวดเร็วเม่ือเกิดน้ําทวม เปนตน 

3.51 มาก 

36. การแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร  เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  
ปายจราจร  กระจกโคงจราจร  แผงก้ันจราจร ฯลฯ 

3.61 มาก 

37. การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบยีบเรียบรอยและสวยงาม 3.65 มาก 
38. การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 3.70 มาก 
39. การบริหารจัดการระบบน้ําเสีย เชน ระบบระบายน้ําท้ิง  การจัดการน้ําท้ิงจาก
ครัวเรือน/โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

3.47 ปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.53 มาก 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   
40. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน การติดตามผล
การดําเนินงานของเทศบาล การเขาถึงและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจาก
ประชาชน ผานชองทางตางๆ  เชน  การประชุมประชาคม  การประชุม  การเขา
รวมกิจกรรมตางๆ  เว็บไซต  เฟซบุก  ไลน  เปนตน 

3.47 ปานกลาง 

41. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การจัดซ้ือจัดจาง ผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลผานสื่อตางๆ  ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง   
เชน เว็บไซต  ปายประชาสัมพันธ  การกระจายเสียงไรสายในชุมชน  เปนตน 

3.50 ปานกลาง 

42. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการของ
องคกรได 

3.54 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.50 ปานกลาง 
สถานธนานุบาล   
43. การดําเนินกิจการโรงรับจํานํา 3.69 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 3.57 มาก 

จากตารางท่ี 22 สรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครตรัง ท้ังหมด 43 

ประเด็น เทากับ 3.57 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก   
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สวนท่ี 4  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 23  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน   

1.1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

3.60 มาก 

1.2 การสงเสริมสนับสนุนการใหความรูดานภาษาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.59 มาก 

1.3 การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กเยาวชนและประชาชน 3.60 มาก 

1.4 การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 3.64 มาก 

1.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

3.66 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 มาก 

2. การพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข   

2.1 สนับสนุน สงเสริม พัฒนางานสาธารณสุขสูสุขภาวะท่ีด ี 3.68 มาก 

2.2 สนับสนนุ สงเสริม สวัสดิการทางสังคม และใหสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 3.64 มาก 

2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

3.56 มาก 

2.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ 3.61 มาก 

2.5 พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.64 มาก 

2.6 รณรงค ปองกัน และสรางภูมิคุมกันปญหายาเสพติดและปญหาสังคม 3.50 ปานกลาง 

2.7 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 3.58 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.60 มาก 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ   

3.1 สงเสริมใหมีการใชท่ีดินอยางถูกตองตามศักยภาพ 3.44 ปานกลาง 

3.2 กอสราง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.55 มาก 
3.3 พัฒนาระบบการจัดการจราจร 3.59 ปานกลาง 
3.4 พัฒนาภูมิทัศนของเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 3.63 มาก 
3.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง
อยางมีคุณภาพ 

3.61 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.56 มาก 
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รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิด
ชูอัตลักษณของทองถิ่น 

  

4.1 สนับสนุน สงเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือยกระดับรายได 3.65 มาก 
4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 3.56 มาก 
4.3 อนุรักษ ฟนฟู เชิดชู อัตลักษณ ภูมิปญญาของทองถ่ิน และรําลึกเชิดชู 
ปูชนียบุคคล 

3.56 มาก 

4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการ
ทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

3.57 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.59 มาก 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน   
5.1 รณรงค สรางจิตสํานึก และสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3.57 มาก 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียแบบครบวงจร 3.56 มาก 
5.3 ความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน 

3.55 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.56 มาก 
6. การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

6.1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรของหนวยงาน 3.55 มาก 

6.2 พัฒนาความเปนเลิศ การเมือง การบริหารจัดการองคกร 3.60 มาก 

6.3 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 3.60 มาก 

6.4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและสถานท่ีชุมชน 3.60 มาก 
6.5 ความพึงพอใจโดยรวมตอการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.60 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.59 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 3.59 มาก 

จากตารางท่ี 23  สรุปไดดังตอไปนี้ 

 1.ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีคาเทากับ 
3.66  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

2.ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข มีคาเทากับ 3.58 
ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

3.ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ มีคา
เทากับ 3.61 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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4.ความพึงพอใจโดยรวมตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชู 
อัตลกัษณของทองถ่ิน มีคาเทากับ 3.57  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

5.ความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยาง
ยั่งยืน มีคาเทากับ 3.55  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

6.ความพึงพอใจโดยรวมตอการสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีคาเทากับ  
3.60  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตรในภาพรวม  มีคาเทากับ 3.59  ซ่ึงอยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก  

สวนท่ี 5  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ตารางท่ี 24  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

(Mean: M) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรมผานสื่อ
ตางๆ  เชน  วารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  ตู ป.ณ.  ปายไฟวิ่ง (ปาย LED)  
ศูนยขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.75 มาก 

2. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  เชน   
การประชุมประชาคม เวทีชาวบาน การประชุมกลุมยอยตางๆ  เปนตน   

3.57 มาก 

3. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในโครงการ
และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ  เชน  การรวมดําเนินกิจกรรมประเพณีตางๆ
ของเทศบาล  การรวมจัดทําบริการสาธารณะ  เปนตน 

3.64 มาก 

4. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และ
ตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เชน การประชุม
ประชาคม เวทีชาวบาน การประชุมกลุมยอยตางๆ  เปนตน   

3.58 มาก 

5. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  เชน 
วารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  ศูนยขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.63 มาก 

6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.58 มาก 

7. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.59 มาก 

8. การแกไขปญหาตรงตามความตองการของประชาชน  3.60 มาก 

9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 3.62 มาก 

10. การนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

3.59 มาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 มาก 

 ท้ังนี้ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวม ท้ัง 10 ดาน มีคาเทากับ 
3.62  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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สวนท่ี 6  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. การบริการของเทศบาลท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงในชวง 1 ปท่ีผานมา  
   (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ดานท่ีมีพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลง 

เหตุผลความพึงพอใจ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
1.ดานการสาธารณสุข 
-การใหบริการฉีดวัคซีนตานโค
วิค-19 
 

 
-สภาวการณปจจุบันมีการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา(Covid-19) 
-การขับเคลื่นของทุกฝายใน
เทศบาลนครตรัง 
-คณะผูบริหารใหมมี
วิสัยทัศนระดับสูงและไดรับ
การสนับสนุนจากสมาชิก
สภาเทศบาล 
-ประชาชนหันมาดูแล
สุขภาพตัวเองเพ่ิมมากข้ึน 

 
-ประชาชน มีความ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ไวรัสโคโรนา 
-ประชาชนไดรับความรู
และมีความเขาใจในดาน
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(Covid-19) 
 

 
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

2.ดานการศึกษา -ผูบริหารใสใจและสงเสริม
การศึกษา และ ให
ความสําคัญทําใหการศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจน เชน รร.วัดกะพัง
สุรินทร นร.สอบแพทยได 
-เพ่ือใหทันตอความเจริญใน
ยุคดิจิตอลและสถานศึกษามี
ความตื่นตัวตอการจัด
การศึกษายุค New Normal 
-การศึกษาจะชวยพัฒนา
คุณภาพของประชาชน คน
ตรัง หากประชาชนมี
การศึกษาท่ีดี จังหวัดก็มีการ
พัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
-สมัยกอนการศึกษาของเด็ก
เทศบาล จะมีการอานออก
เขียนได ถือวา ประสบ
ความสําเร็จ 
 
 

-เด็กมีการศึกษาท่ีดีข้ึน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ความรูความสามารถท่ี
เพ่ิมข้ึน 
- การศึกษาของเยาวชน
จะชวยแกปญหาสังคม
ตอไป 
- มีรูปแบบสงเสริม
การศึกษาหลากหลาย
รูปแบบท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
- เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาใหเด็กและ
เยาวชนในทองถ่ิน 

-สํานักการศึกษา 
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ดานท่ีมีพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลง 

เหตุผลความพึงพอใจ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
3. ถนน ไฟฟา สวนสาธารณะ  
สนามกีฬา 

-วิสัยทัศนผูบริหารเนนความ
เปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง 
-เทศบาลไดผูบริหารท่ีมี
คุณภาพ 
-เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
-ถนนชํารุด/เปนหลุมเปนบอ 
-ความปลอดภัยและ
สวยงาม 
 

-ชวยลดอุบัติเหตุในการ
ขับข่ียานพาหนะ 
-ประชาชนไดมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจและออก
กําลังกายท่ีไดรับการ
พัฒนาและบํารุงรักษาให
ใชงานไดอยูเสมอ  

-สํานักชาง 
-สํานักศึกษา 

4. การเขาถึงประชาชน -ประชาชนศรทัธาคณะ
ผูบริหารท่ีเลือกตั้งไปทํางาน
เพ่ือนครตรัง 
-เทศบาลไดผูบริหารท่ีมี
คุณภาพและตองการ
เปลี่ยนแปลงใหตรังนาอยู 
-ความรวมมือ รวมใจกัน 
-การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี ทําใหสะดวกใน
การปฎิบัติงานจัดทําจัดหา
ไดรวดเร็วข้ึน 
-ความทันสมัยในยุคดิจิตอล 

-เทศบาลดูแลความ
เปนอยูคนในสังคมใน
ทุกๆดานของการ
ดํารงชีวิต 
 

-กองสวัสดิการสังคม 
-ทุกหนวยงาน 

5.ขยะและสิ่งแวดลอม -เทศบาลไดผูบริหารท่ีมี
คุณภาพ 
-ประชาชนตองการเห็น
บานเมืองสะอาดดูดี
เรียบรอย 

-ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาล สะอาดและ
มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

6.ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน เชน ตนไมตามทอง
ถนน  อัคคีภัย เปนตน 

-ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน
ในความปลอดภัยของ
ประชาชน 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากตนไมริมทางทอง
ถนนหรือใน
สวนสาธารณะ 
-ประชาชนไดรับการดูแล
อยางรวดเร็วเม่ือเกิด
อัคคีภัยในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

-สํานักชาง 
-สํานักปลัดเทศบาล 
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ดานท่ีมีพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลง 

เหตุผลความพึงพอใจ 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
7.ดานการประชาสัมพันธ -เทคโนโลยีในปจจุบันทําให

ขอมูลขาวสารรวดเร็ว 
-ผูบริหารมีนโยบายเนนการ
ประชาสัมพันธขาวสารให
ประชาชนไดรับขอมูลท่ี
รวดเร็ว ทันสมัย ถูกตอง 
และทันตอเหตุการณ 

-ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารเพ่ิมมากข้ึนและ
ทันตอเหตุการณ 
-ประชาชนสามารถ
สื่อสารขอมูลกับ
เทศบาลไดโดยตรงและ
รวดเร็ว ผานทาง 
Facebook เว็บไซต 
เปนตน  
 

-กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

8.การใหบริการประชาชน -เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําให
การบริการประชาชนได
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

-ประชาชนไดรับบริการ
ท่ีสะดวก รวดเร็ว เชน 
การจายภาษี  การทํา
บัตรประชาชน เปนตน 

-กองคลัง 
-สํานักปลัดเทศบาล 

 

 
2. ทานคิดวาเทศบาลนครตรังมีจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในเรื่องใด 
 
2.1 จุดเดน 
 - ความพรอมของทรัพยากรในการพัฒนาไมวาทางดาน งบประมาณบุคลากรและเทคโนโลยี ในดาน
ทรัพยสินของเทศบาล เชน อาคารตาง ๆ การตรวจสอบและจัดหาผลประโยชน ใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย  
ซ่ึงเทศบาลมีทรัพยสินท่ีสามารถบริหารและหารายไดเปนจํานวนมาก 
 - มีงบประมาณมาก สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ สรางจิตสํานึกใหบุคลากร แตละ
บุคลากร  
 - การทองเท่ียว จุดเดนคือการเปนเมืองท่ีอยูในตัวเมือง  
 - วัฒนธรรมเก่ียวกับอาหาร วิถีชีวิต ประเพณีแบบจีน กินเจ ตรุษจีน โรงพระตาง ๆ อาคารชิโนโปรตุกีส 
 - มีทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย เพียงพอตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 - การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาลนครตรัง เปนเมืองท่ีนาอยู 
 - สถานท่ีทองเท่ียว เชน สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร สวนสาธารณะอนุสาวรียพระยารัษฎา- 
นุประดิษฐ  และสวนสาธารณะตาง ๆ 

 - ผูนําท่ีแข็งแกรง มีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ ความโปรงใสและใสใจคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 -รับแจงปญหาไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท  Facebook  line เปนตน 
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2.2 จุดท่ีควรพัฒนา/ควรเพ่ิมการใหบริการในเรื่องใด 

1) โครงสรางพ้ืนฐาน 
- งานบํารุงรักษาสถานท่ี สิ่งกอสราง ทางเทา ท่ีสาธารณะ ใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และ

มีความยั่งยืนตลอดเวลา 
- การพัฒนาปรับปรุงถนนท้ังสายหลักและในซอยตาง ๆท่ีชํารุด 

 - ปรับปรุงแสงสวาง ตามถนนในเวลากลางคืนใหท่ัวถึง และถนนบางสายแสงสวางไมเพียงพอ และ
ปรับปรุงแสงสวางท่ีเสียใหใชงานไดดังเดิมตลอด 
 - ดูแล/ประสานางานสายไฟท่ีรกรุงรัง ทําใหบานเมืองไมเปนระเบียบเรียบรอย 
 - การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เพ่ือใหเปนเมืองนาอยู 

2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ / การทองเท่ียว 
- สงเสริมความรูและพัฒนาแหลงทองเท่ียว รานอาหาร ผลิตภัณฑทองถ่ิน ท่ีพัก แลนดมารค 
- สงเสริมอบรมการใชเครื่องมือสื่อสารสื่อโซเชียลตางๆในการพัฒนารานคาผลิตภัณฑ อาชีพ 
- ควรสงเสริมการพัฒนาความรูอาชีพ เพ่ิมรายได องคความรูใหมๆ  
- อบรมภาษาจีน ภาษาตาง ๆ 
- การสงเสริมอาชีพ 
- อินเตอรเน็ตฟรี 
- การพัฒนาตลาดสดไดมาตรฐานสาธารณสุขและทันสมัย การวางของขายของพอคาแมคาท่ียื่น 
  ออกมาบริเวณถนน และไมมีท่ีจอดรถ  
- สงเสริม/พัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวโบราณสถาน/ถนนคนเดิน/ลานกิจกรรม/ตึกชิโนโปตุเกส 
- สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมโครงการ 
3) การพัฒนางานสาธารณสุข 
- การบริการฉีดวัคซีนตานโควิค-19 เพ่ิมมากข้ึน 
- ใหมีการลางคูน้ําตามถนนสายตาง ๆ  
- สงเสริม รณรงค ใหความรูการดูแลสุขภาพ เชน อาหารโภชนาการ การออกกําลังกาย ฯลฯ และ

ใหบริการทางดานสุขภาพ อนามัย 
- การเขาถึงการบริการทางสุขภาพ 
- จัดหาท่ีอยูใหสุนัขจร ใหพอเพียงและทําหมันใหสุนัขจรจัด 
- ควรให อ.ส.ม. ลงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- การติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมมากข้ึน 
- พัฒนาใหความรูประชาชนผูใชพาหนะบนถนนใหตระหนักในกฎระเบียบการใชกฎจราจร 
- ปายบอกทาง/ปายจราจร ควรมีการปรับปรุงใหชัดเจน และสภาพดี 
- การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามแยกตางๆเพ่ิมข้ึน เพ่ือความปลอดภัยบนทองถนนและผูขับข่ี 
5) คุณภาพชีวิต 
- การแกปญหายาเสพติด 
- ควรเพ่ิมบริการทําบัตรประชาชนในชุมชน 
- ปรับปรุง/พัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน (หองน้ํา ถนน อุปกรณออกกําลังกาย ไฟฟาแสงสวาง) 
- พัฒนาสวนสาธารณะ (หองน้ํา ถนน อุปกรณออกกําลังกาย ไฟฟาแสงสวาง) 
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- สวนสาธารณะ สนามกีฬา หองน้ํา เครื่องออกกําลังกาย ชํารุดทรุดโทรมมาก ควรซอมแซม 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
- การชวยเหลือสงเคราะหผูยากไร 
- การติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุม หลายจุดในพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนและเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และความม่ันใจในการอยูรวมกันในแตละชุมชนของ
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล 

- การเพ่ิมชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
6) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
- การจัดการเรื่องขยะในบางพ้ืนท่ี และการบริหารเวลาในการเก็บขยะในแตละพ้ืนท่ี 
- การกําจัดขยะ การเพ่ิมปริมาณถังขยะ  เพ่ิมคนจัดเก็บขยะ 

 - การรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 - ปลูกตนไมใหเพ่ิมมากข้ึน เชน ตนศรีตรัง 

7) การบริหารองคกร 
- การมีปฎิสัมพันธการบริการท่ีดีแกบุคคลท่ีไปติดตอ 
- การเพ่ิมประชาสัมพันธภาคสนามใหมากข้ึน 

 - อาคารสํานักงานเทศบาลมีความคับแคบและมีหลังคาท้ังรถยนตและรถจักรยานยนต 
 

3. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
-การจัดระเบียบการดูแลเรื่องการจอดรถจักรยานยนตในตลาดสดเทศบาลนครตรังจะจอดเต็มพ้ืนท่ี

ถนน คือ ใหเวนพ้ืนท่ีถนนใหรถผานไดงายกวานี้ เพราะถนนมีรถจอดเต็มลน เหลือทางใหรถวิ่งไดแคบมาก 
-ควรไมใหจักรยานยนตเขาไปในตลาดตอนเชา ควรงดการขับข่ีเขาไปซ้ือของเพราะตลาดมันแออัดอยู

แลว ไมควรใหรถจักรยนตขับเขามา บางคนซ้ือของบนรถเลย ข้ีเกียจลงจากรถ 
-ใหมีการสรางทางดวน ระหวางสี่แยกทาจีน-ถนนทากลาง เพ่ือชวยระบายรถติด 
-สงเสริมสนับสนุนแผนกิจกรรมชุมชนใหมีงบการจัดประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชนเดือนละครั้ง 

และอบรมอาชีพตามความตองการและเหมาะสมกับสภาพชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพตอการพัฒนาชุมชน 

-อยากใหทําลานสเก็ตสําหรับเยาวชน เพราะเห็นเด็กๆเลนอยูขางถนน 
-อยากใหปดก้ันทางบริเวณแยกจําป(หนาเซเวนทางไปสังขวิทย)เพราะจุดนั้นเกิดอุบัติเหตุบอยมาก

นาจะปดก้ันทางท่ีใหรถรอเลี้ยว เพราะบริเวณนั้น มีไฟแดงใกลๆดวย จะดีมาก 
-เก็บขยะควรจะเก็บอยาใหดึกนัก ขางบานไปเก็บตี 1 ครึ่ง รบกวนเวลานอน ถาเปนไปไดควรจะเก็บ

หัวคํ่าไดจะดี 
-การจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดสรรถังขยะแยกประเภทตามจุดของชุมชน ใหมีปริมาณมากกวาเดิม 

และเพ่ิมการบริการรถเก็บขยะ เพ่ือไมใหขยะลน 
-ใหพอคาแมคาปดของท่ีขายเพ่ือปองกันเชื้อโรค 
-จัดระเบียบสังคม ตลาด จัดระบบควบคุม รานอาหารใหถูกหลักอนามัย รานกาแฟ ทอดปาทองโก/

น้ํามันดํามาก ควรลงไปดูแลไมตองแจงลวงหนา 
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5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

5.1 ผลการพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
5.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากตารางท่ี 10 

คะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากจํานวนเต็ม 100 คะแนน ไดคะแนน 
87.31 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.31 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือวาไดดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในเกณฑท่ีดีมาก 
 5.1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากตารางท่ี 14 
คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากจํานวนเต็ม 100 คะแนน ไดคะแนน 
90.21 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.21 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือวาไดดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในเกณฑท่ีดีมาก 

5.2 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง 
ประจําป พ.ศ. 2564  จากการสอบถามประเมินความพึงพอใจ จํานวน 397 คน  สรุปผลการประเมิน โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จากตารางท่ี 20  สรุปได ดังนี้ 

เพศ  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.51 และเพศชาย จํานวน 125  คน คิดเปนรอยละ 
31.49 
อายุ  สวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.20 รองลงมา คือ อายุระหวาง 
51 - 60 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.18  และนอยท่ีสุด คือ อายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.77 
สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 57.29 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.64 และนอยท่ีสุด คือ หมาย/แยกกันอยู จํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 14.07 
การศึกษา  สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.88 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.72 และนอยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.52 
อาชีพหลัก  สวนใหญมีอาชีพรับราชการ จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.23 รองลงมา คือ อาชีพรับจาง/
ลูกจาง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.42 และนอยท่ีสุด คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.51 
ตําแหนงทางสังคม  สวนใหญไมมีตําแหนงทางสังคม จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 82.87 รองลงมา คือ 
ผูนําชุมชนและอสม. จํานวน 23 คนเทากัน คิดเปนรอยละ5.79 ท้ังสองตําแหนง และไมมี อปพร.  
รายไดครอบครัวตอเดือน  สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 
22.42 รองลงมา คือ มากกวา 35,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.38 และนอยท่ีสุด คือ 
รายไดอยูระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.05 
สถานภาพในครัวเรือน  สวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.53 รองลงมา คือ คูสมรส
ของหัวหนาครัวเรือน จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และนอยท่ีสุด คือ อ่ืน ๆ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
9.07 
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สถานภาพความเปนเจาของในท่ีอยูอาศัย  สวนใหญเปนเจาของบานเอง (ท้ังบานและท่ีดิน) จํานวน 184 คน 
คิดเปนรอยละ 46.35 รองลงมา คือ เปนผูอยูอาศัย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.77 และนอยท่ีสุด คือ 
นายจางจัดหาให จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 

5.2.1 ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง จากตารางท่ี 21 
1) การติดตอ/ใชบริการท่ีสํานักงานเทศบาลนครตรังของผูตอบแบบสอบถามหรือบุคคลใน

ครอบครัว ในรอบปท่ีผานมา  พบวา  เคยมาติดตอใชบริการ จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.23  ไมเคยมา
ติดตอใชบริการ จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.77 

2) การไดรับขอมูลขาวสารของผูตอบแบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัวเก่ียวกับการ
ใหบริการโครงการตาง ๆของเทศบาลนครตรัง พบวา เคยไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 
83.38  ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.62 

3) ชองทางท่ีทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใหบริการ/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลนครตรัง  
    ลําดับท่ี 1 คือ รถแหประชาสัมพันธ  รอยละ 16.18   
    ลําดับท่ี 2 คือ วารสาร/แผนพับ/รายงานกิจการ รอยละ 14.75 
    ลําดับท่ี 3 คือ  Facebook รอยละ 13.60        

  ลําดับท่ี 4 คือ ระบบกระจายเสียงไรสายของเทศบาล/วิทยุกระจายเสียง รอยละ 11.32 
    ลําดับท่ี 5 คือ เว็บไซตของเทศบาล  รอยละ 11.04 
    ลําดับท่ี 6 คือ ปายประชาสัมพันธ  รอยละ 7.70 
    ลําดับท่ี 7 คือ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครตรัง  รอยละ7.04 
    ลําดับท่ี 8 คือ คณะกรรมการชุมชน  รอยละ 5.90 
    ลําดับท่ี 9 คือ บอรดประชาสัมพันธ  รอยละ 5.42 
    ลําดับท่ี 10 คือ ปายไฟวิ่ง (ปายจอ LED)   รอยละ 3.14 
    ลําดับท่ี 11 คือ Youtube / Line รอยละ 2.76 
    ลําดับท่ี 12 คือ เวทีชาวบาน  รอยละ 0.86 
    ลําดับท่ี 13 คือ อ่ืนๆ  รอยละ 0.29 

4) ความพึงพอใจตอรูปแบบการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง พบวา มีผูท่ีพึงพอใจมาก  
จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.81  ผูท่ีพึงพอใจปานกลาง จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.03  ผูท่ีพึง
พอใจมากท่ีสุด  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.86  มีผูท่ีพึงพอใจนอยมาก  จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
3.78และมีผูท่ีพึงพอใจนอย  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.52 

5.2.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล จากตารางท่ี 22 สามารถสรุปความพึง
พอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครตรังในภาพรวม รวมท้ัง 43 ประเด็น คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ซ่ึง
อยูในระดับพึงพอใจมาก  และพบวา  

หนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานธนานุบาล (คาเฉลี่ย 3.69)  
รองลงมา คือ สํานักการศึกษา (คาเฉลี่ย 3.66)   และสํานักปลัดเทศบาล (คาเฉลี่ย 3.64) ตามลําดับ   

สวนหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย คือ สํานักชาง (คาเฉลี่ย 3.53) ลําดับ
ถัดไป คือ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ (คาเฉลี่ย 3.50) และ กองคลัง (คาเฉลี่ย 3.39) ตามลําดับ   

5.2.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร จากตารางท่ี 23 สามารถสรุปความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตรในภาพรวม  คาเฉลี่ยเทากับ 3.59  ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก  และพบวา  
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 ยุทธศาสตรท่ีไดรับความพึงพอใจ อันดับแรก คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (คาเฉลี่ย 3.62)  รองลงมา คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข (คาเฉลี่ย 3.60) และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน และยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (คาเฉลี่ย 3.59 เทากัน) และลําดับสุดทาย คือ  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ และยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย 3.56 เทากัน)    

 
 5.2.4 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม จากตารางท่ี 24 ความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานท้ัง 10 ดาน ในภาพรวมมีคาเทากับ 3.62  ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  และพบวา   

 ดานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรมผานสื่อตางๆ (คาเฉลี่ย3.75)  รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนตัดสินใจในโครงการและรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ (คาเฉลี่ย 3.64) และการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ (คาเฉลี่ย 3.63) ตามลําดับ   
  สวนดานท่ีไดรับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย คือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 
3.59 เทากัน) ลําดับถัดไป คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล และความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.58
เทากัน) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.57) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 

สรุปผล ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

เทศบาลนครตรังซ่ึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแกไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยทุกหนวยงานภายใตสังกัดเทศบาลนครตรังไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 6 ดาน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 25  โครงการพัฒนาจําแนกตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

งบประมาณทีต่ั้งไว

(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 28 118,959,340.00 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพฒันาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 45 92,122,900.00 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการพฒันาเมืองอยางมีคุณภาพ 12 19,287,800.00 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว  
          และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน 

12 2,035,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          สูความสมดลุอยางยัง่ยืน 

6 22,399,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 6  การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 21 5,626,600.00 

รวมทั้งสิ้น 124 260,430,640.00 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

สัดสวนของโครงการพัฒนาจําแนกตามยุทธศาสตร        สัดสวนของงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีงบประมาณท่ีไดรับ
และการเบิกจายงบประมาณ  ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 26  ผลการเบิกจายงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ตั้งไว เบิกจาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 28 118,959,340.00 89,106,747.52 
ยุทธศาสตรที่ 2 45 92,122,900.00 76,529,148.24 
ยุทธศาสตรที่ 3 12 19,287,800.00 1,635,241.00 
ยุทธศาสตรที่ 4 12 2,035,000.00 265,822.00 
ยุทธศาสตรที่ 5 6 22,399,000.00 - 
ยุทธศาสตรที่ 6 21 5,626,600.00 1,537,359.35 

รวมทั้งสิ้น 124 260,430,640.00 169,074,318.11 
รอยละ 100 64.92 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางท่ี 26  โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท้ังสิ้น 124 โครงการ งบประมาณ 
260,430,640 บาท มีผลการเบิกจาย 169,074,318.11 บาท คิดเปนรอยละ 64.92  และเนื่องจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงการยกเลิกการจัดทําโครงการ 

สัดสวนการเบิกจายงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 
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ตารางท่ี 27  ผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
ผลการดําเนินงาน 

แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ 
ไมไดดําเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 28 12 2 14 
ยุทธศาสตรท่ี 2 45 20 - 25 
ยุทธศาสตรท่ี 3 12 4 7 1 
ยุทธศาสตรท่ี 4 12 4 - 8 
ยุทธศาสตรท่ี 5 6 1 1 4 
ยุทธศาสตรท่ี 6 21 9 - 12 

รวมท้ังส้ิน 124 50 10 64 
รอยละ 40.32 8.07 51.61 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จากตารางท่ี 27  โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท้ังสิ้น 124  โครงการ  โดยมีโครงการท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.32อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 40.32  ยังไมไดดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ จํานวน 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.61 

 

สัดสวนผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงมีโครงการท่ี
หนวยงานแจงยกเลิกโครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 28  โครงการท่ีหนวยงานแจงยกเลิก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ลําดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สํานักการศึกษา 200,000 
2 โครงการจัดงานวันครู สํานักการศึกษา 80,000 
3 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ สํานักการศึกษา 500,000 
4 โครงการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม สํานักการศึกษา 30,000 
5 โครงการสื่อสัมพันธครอบครัวสุขสันตศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลนครตรัง 
สํานักการศึกษา 30,000 

6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา สํานักการศึกษา 20,000 
7 โครงการประกวดการแปรงฟนท่ีถูกวิธีและตอบปญหาเก่ียวกับ

ทันตสุขภาพ 
กองสาธารณสุขฯ 50,000 

8 โครงการมหกรรมอาหารตรังดังท่ัวโลก กองสาธารณสุขฯ 100,000 
9 โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน สํานักการศึกษา 200,000 
10 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต สํานักการศึกษา 200,000 
11 โครงการจัดงานวันเทศบาล สํานักปลัด 30,000 
12 โครงการฝกอบรมเพ่ิมเติมศักยถาพทางดนตรี สํานักการศึกษา 400,000 
13 โครงการฝกอบรมเยาวฃนภาคฤดูรอน สํานักการศึกษา 400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
14 โครงการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู สํานักการศึกษา 50,000 
15 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา 20,000 
16 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา

อิสลาม 
สํานักการศึกษา 
 

50,000 

17 โครงการศิลปสรางสุข สํานักการศึกษา 100,000 
18 โครงการรักษน้ําตามพระราชดําร ิ กองสาธารณสุขฯ 100,000 
19 โครงการเสริมสรางเครือขายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม สาธารณสุข 100,000 
20 โครงการประกวดหองเรียนคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครตรัง 
สํานักการศึกษา 300,000 

21 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
 

สํานักการศึกษา 30,000 

22 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครตรัง 

สํานักการศึกษา 200,000 

23 โครงการสงเสริมทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศข้ัน 
พ้ืนฐาน 

กองสวัสดิการสังคม 50,000 

24 โครงการอบรมสัมมนา"ครอบครัวอบอุนตนทุน สังคมไทย" กองสวัสดิการสังคม 100,000 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท) 
25 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรชุมชน 

คณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุมตางๆ 
กองสวัสดิการสังคม 200,000 

26 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีชุมชน 
เทศบาลนครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 200,000 

27 โครงการประชาสัมพันธยุคไทยแลนด 4.0 กองยุทธศาสตรฯ 100,000 
28 โครงการรวมพลังสรางนครสีขาว กองยุทธศาสตรฯ 50,000 
29 โครการสรางภูมมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา 
สํานักการศึกษา 200,000 

 
30 โครงการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด ในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุงเกมส” 
สํานักการศึกษา 300,000 

31 โครงการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน สํานักการศึกษา 100,000 
32 โครงการแขงขันเทนนิสเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 100,000 
33 โครงการแขงขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 100,000 
34 โครงการจัดการแขงขันฟุตซอลเทศบาลนครตรัง สํานักการศึกษา 50,000 
35 โครงการจัดการแขงขัน จัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน  

มัชฌิมภูมิคัพตานยาเสพติด 
สํานักการศึกษา 50,000 

36 โครงการนันทนาการสําหรับคนพิการและผูดูแลคนพิการ กองสวัสดิการสังคม 100,000 
37 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ  กองสวัสดิการสังคม 100,000 
38 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาล

นครตรัง 
กองสวัสดิการสังคม 200,000 

39 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการสังคม 50,000 

40 โครงการสรางทักษะชีวิตในวัยรุน กองสวัสดิการสังคม 50,000 
41 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกองทุนแมของแผนดิน กองสวัสดิการสังคม 20,000 
42 โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี

และคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
กองสวัสดิการสังคม 100,000 

43 โครงการจัดประชุมเพ่ือรบัทราบนโยบายและกิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง 

กองสวัสดิการสังคม 10,000 

44 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความ
เขมแข็งของกลุมสตรี 

กองสวัสดิการสังคม 580,600 

45 โครงการเขาคายเยาวชนสัมพันธ สํานักการศึกษา 100,000 
46 โครงการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 1,500,000 
47 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

ตรัง 
 

สํานักการศึกษา 100,000 
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ลําดับ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท) 
48 โครงการฝกซอมและเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทยระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

สํานักการศึกษา 4,000,000 

49 โครงการสงทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอ่ืน 

สํานักการศึกษา 50,000 

50 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขต
เมือง(อสม.) 

กองสาธารณสุขฯ 200,000 

51 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการจัดการขยะแบบครบ
วงจรและการจัดการสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 200,000 
 

52 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมการจัดการขยะเทศบาลนคร
ตรัง  

กองสาธารณสุขฯ 200,000 
 

53 โครงการแขงขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ
นทรบรมราชชนนี 

กองสวัสดิการสังคม 60,000 

54 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล 50,000 
55 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับอัคคีภัย สํานักปลัดเทศบาล 50,000 
56 โครงการจัดระบบสรางระเบียบนครตังรวมพลังดวยมือเรา สํานักปลัดเทศบาล 80,000 
57 โครงการอาสาจราจรเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล 80,000 
58 โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล สํานักชาง 10,000,000 
59 โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 
กองสาธารณสุขฯ 280,000 

60 โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเต็จพระเจาอยูหัว 

กองสวัสดิการสังคม 100,000 

61 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือความ
เขมแข็งชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 626,000 

 รวม  23,676,600 

จากตารางท่ี 28 สรุปไดวามีโครงการท่ีหนวยงานแจงยกเลิกโครงการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) จํานวน  61  โครงการ  รวมงบประมาณ  23,676,600 บาท  
 เพ่ือใหโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครตรังยังคงดําเนินการไดตามวัตถุประสงค มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ  โดยนําเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลขาวสารรูปแบบตางๆ
มาใชใหเปนประโยชนมากข้ึนในการจัดกิจกรรม/โครงการ  และดําเนินกิจกรรมโดยใหเปนไปตามแนวทางการ
เวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) เพ่ือลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
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ตารางท่ี 29  ผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ผลการดําเนินงาน 

ตั้งไว เบิกจาย แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ 
/ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 28 118,959,340.00 89,106,747.52 12 2 14 
ยุทธศาสตรที่ 2 45 92,122,900.00 76,529,148.24 20 - 25 
ยุทธศาสตรที่ 3 12 19,287,800.00 1,635,241.00 4 7 1 
ยุทธศาสตรที่ 4 12 2,035,000.00 265,822.00 4 - 8 
ยุทธศาสตรที่ 5 6 22,399,000.00 - 1 1 4 
ยุทธศาสตรที่ 6 21 5,626,600.00 1,537,359.35 9 - 12 

รวมทั้งสิ้น 124 260,430,640.00 169,074,318.11 50 10 64 
รอยละ 100 64.92 40.32 8.07 51.61 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางท่ี 29 โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท้ังสิ้น 124 โครงการ  งบประมาณ 
260,430,640 บาท มีผลการเบิกจาย 169,316,643.11 บาท คิดเปนรอยละ 65.01 โดยมีโครงการท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน 50 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.32 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน
รอยละ 8.07  ยังไมไดดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ จํานวน 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.61 

ตารางท่ี 30  ผลการดําเนินงานโครงการงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน 
จํานวน 
โครงการ
/รายการ 

งบประมาณ (บาท) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตั้งไว เบิกจาย 
กําหนด
รูปแบบ 

ดําเนินการ
ทางพัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 
ยกเลิก

โครงการ 

1.สํานักชาง 28 46,748,100.00 1,698,491.00 1 3 11 12 1 
2.สํานักการศึกษา 86 41,491,650.00 4,595,008.00 8 24 1 50 3 
3.กองสวัสดิการสังคม 7 162,100.00 162,100.00 - - - 7 - 
4.กองสาธารณสุขฯ 9 2,453,000.00 662,100.00 1 5 - 3 - 
5.กองยุทธศาสตรฯ 13 2,208,400.00 1,912,875.00 - - 2 11 - 

 6.สํานักปลดัเทศบาล 4 5,254,000.00 - 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 147 98,317,250.00 9,030,574.00 14 32 14 83 4 
รอยละ   9.19 9.52 21.78 9.52 56.46 2.72 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางท่ี 30 สรุปไดวา โครงการงบลงทุนประจําป 2564 มีท้ังสิ้น 147 รายการ งบประมาณ 98,317,250

บาท โดยมีรายการท่ีอยูในข้ันตอนการกําหนดรูปแบบ จํานวน 14 รายการ คิดเปนรอยละ 9.52 ดําเนินการทาง
พัสดุ จํานวน 32 รายการ คิดเปนรอยละ 21.78 บริหารสัญญา จํานวน 14 รายการ คิดเปนรอยละ 9.52 เบิกจาย
จํานวน 83 รายการ คิดเปนรอยละ  56.46 และยกเลิกรายการ จํานวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 2.72 
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ตารางท่ี 31  ผลการดําเนินงานโครงการคางจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  
       เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามหนวยงาน  

หนวยงาน 
จํานวน 
โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ (บาท) ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ตั้งไว เบิกจาย 
กําหนด
รูปแบบ 

ดําเนิน
การ
ทาง
พัสดุ 

บริหาร
สัญญา 

เบิกจาย 

ยกเลิก
โครงการ 

1.สํานักปลดัเทศบาล 1 200,000.00 160,000.00 - - - 1 - 
2.กองคลัง 9 1,041,800.00 1,013,070.00 - - - 9 - 
3.กองสวัสดิการสงัคม 1 1,396,500.00 - - - 1 - - 
3.กองยุทธศาสตรฯ 4 90,500.00 85,650.00 - - - 4 - 
4.กองสาธารณสุขฯ 35 60,573,950.00 1,570,575.34 - 3 - 30 2 
5.สํานักชาง 16 206,287,000.00 77,694,340.10 - 2 1 9 4 
6.สํานักการศึกษา 32 185,799,700.00 30,174,713.67 - - 12 20 - 

รวมทั้งสิ้น 98 455,389,450.00 110,698,349.11 - 5 14 73 6 
รอยละ   24.31 - 5.10 14.29 74.49 6.12 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากตารางท่ี 31  สรุปไดวา ผลการดําเนินการโครงการคางจายป พ.ศ. 2560 – 2563 ซ่ึงมีจํานวน 98 
รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 455,389,450 บาท มีผลการเบิกจาย 110,698,349.11 บาท คิดเปนรอยละ 24.31

จําแนกตามข้ันตอน คือ ข้ันตอนกําหนดรูปแบบจํานวน 0 รายการ คิดเปนรอยละ 0 อยูในข้ันตอนดําเนินการ
ทางพัสดุ 5 รายการ คิดเปน รอยละ  5.10 อยูในข้ันตอนการบริหารสัญญา จํานวน 14 รายการ  
คิดเปน รอยละ 14.29 อยูในข้ันตอนการเบิกจาย จํานวน  73 รายการ คิดเปน รอยละ 74.49  และยกเลิก
รายการ จํานวน 6 รายการ คิดเปนรอยละ 6.12 

1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 โดยท้ังหมดนี้  ไดกําหนดใหทุกหนวยรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ซ่ึงมีการรายงานผล
การเบิกจาย ผลการดําเนินการ ความสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัด รวมถึงผลท่ีไดรับท้ังในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ดังตารางท่ี 32 



 

-67- 

ตารางท่ี 32 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู
และบคุลากรในสงักัด
เทศบาลนครตรัง 
 
หลักสูตร การ
เสริมสรางทักษะ
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(สํานักการศึกษา) 

500,000 98,240 
 
 
 
 
 

98,240 

401,760.00  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
30 พ.ย.
64 
 

 
 
 
 
 
 
รอยละ 80 ของ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครูและ
บุคลากรใน
สังกัดท่ีไดรับ
ความรูและ 
สามารถ 
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานได 

 
 
 
 
 
 
รอยละ 95 
ของพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
และบคุลากร
ในสังกัดท่ีไดรับ
ความรูและ
สามารถ
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงานได 

 
 
 
 
 
 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
และบคุลากร
สามารถนํา
ความรูไปใช
ในการ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

แบงเปนเพศ
ชาย 78 คน 
เพศหญิง 179 
คน มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ท่ี 4.33 อยูใน
ระดับมาก 
 

และประเมิน
เพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะใหสูงข้ึน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

2 โครงการกิจกรรมของ
ศูนยการเรียนรูดาน
การทองเท่ียวใน
สถานศึกษา(สํานัก
การศึกษา) 

50,000 33,615 16,385    พ.ค. - 
ก.ค. 64 

นักเรียนรอยละ  
80 มีองค
ความรูเก่ียวกับ
ทองถ่ินตน 
ประวัติ และ
สถานท่ี
ทองเท่ียว 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (สังข
วิทย) เขารวม
โครงการ ติดเปน
รอยละ  90 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 1 
(สังขวิทย) รูจัก
ทรัพยากรการ
ทองเท่ียวชอง
ทองถ่ินตน มี
ความรู
ความสามารถ 
และทักษะใน
การนําเสนอ
แหลงทองเท่ียว
และภูมิปญญา
ทองถ่ินไดอยาง
ถูกตอง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการ
และโภชนาการของ
เด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  
(สํานักการศึกษา) 

30,000 - 30,000    ครั้งท่ี 1  
มิ.ย. 64 
ครั้งท่ี 2 
ส.ค. 64 

เด็กปฐมวัยรอย
ละ 100 
เขารวม
กิจกรรม 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

4 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพทางดนตรี          
(สํานักการศึกษา) 

400,000 - 400,000    ธ.ค. 63 
- มี.ค. 
64 

1 ครั้ง   ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

5 โครงการพัฒนา
กิจการลูกเสือ-เนตร
นารีโรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 94,500 105,500    ธ.ค. 63 
- ก.พ. 
64 

จัดคาย 
พักแรม จํานวน  
1 ครั้ง 

ลูกเสือ-เนตรนารี 
เขารวมโครงการ 
คิดเปนรอยละ 
99.26 

ลูกเสือ-เนตร
นารีรร.ในสังกัด
เทศบาลนคตรัง
มีความรูดาน
กระบวนการ
ทางการลูกเสือ 
เปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มี
ความ
รับผิดชอบและ
สามารถทํางาน
รวมกันเปนหมู
คณะได 

เนื่องจาก
สถานการณ 
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019  
(COVID – 19) 
ทําใหมีโรงเรียน
เขารวมโครงการ 
จํานวน  
3 โรงเรียน  
(ท.1,2,5) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

100,000 67,680.00 32,320.00    ต.ค. 63 
- เม.ย. 
64 

- ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงข้ึน - ผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา  
ระดับชาติ ป.3 
ป.6 สูงข้ึน 

จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการ การ
สอนเสริมความรู
และทักษะแก
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 
6 รร.ท.1 - ท.7 
ทุกคน 

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ ป.6 
สูงข้ึนท้ัง 3 วิชา 
คือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร 
และ 
ภาษาตางประเ
ทศ คะแนน
ลดลง 1 วิชา 
คือ 
คณิตศาสตร  
2. ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

7 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สํานักการศึกษา) 

56,718,350 55,954,287 764,063    ครั้งท่ี 1 
พ.ย. - 
ธ.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 
ม.ค. - 
ก.พ. 64 
ครั้งท่ี 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 64 
ครั้งท่ี 4 
ก.ค. - 
ส.ค. 64 

รอยละ 100 
ของนักเรียน
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, ศพด.
วัดควนวิเศษ 
และศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด 

รอยละ 100 
ของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
,ศพด.ทน.ตรัง, 
ศพด.วัดควน
วิเศษ และศพด.
วัดคลองน้ําเจ็ด 

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
นครตรัง ,ศพด.
ทน.ตรัง, ศพด.
วัดควนวิเศษ 
และศพด.วัด
คลองน้ําเจ็ด 
บริหาร
งบประมาณ
สนับสนนุ
การศึกษา
สําหรับนักเรียน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

8 โครงการสื่อสัมพันธ
ครอบครัวสขุสันตศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง(สํานักการศึกษา) 

30,000 - 30,000    ม.ค. - 
มี.ค. 64 

เด็กปฐมวัย
ผูปกครองและ
ครูผูดูแลเด็ก
รอยละ 100 
เขารวม
กิจกรรม 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

9 โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชมรม
ผูปกครองของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

100,000 26,400 73,600    มิ.ย. - 
ส.ค. 64 

ปละ 2 ครั้ง ผูเขารวมท่ีเขา
รวมโครงการ 
จํานวน 100 คน  
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
การรวมจัด
การศึกษาของ
โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ผูเขารวม
โครงการ
สามารถพัฒนา
องคความรู 
และนําไปใชใน
บทบาทหนาท่ี
ของกรรมการ
สถานศึกษาให
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
เปลี่ยนแปลง
การจดัรูปแบบ
เปนการจัด
อบรมออนไลน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการเขาคาย
เยาวชนสัมพันธ 
(สํานักการศึกษา) 

100,000 - 100,000    ก.พ. - 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง   ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

11 โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ 
(สํานักการศึกษา) 

500,000 - 500,000    ม.ค. 64 1 ครั้ง   ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการจัดงานวันครู 
(สํานักการศึกษา) 

80,000 - 80,000    ม.ค. 64 ปละ 1 ครั้ง   ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

13 โครงการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

300,000 219,691 80,309    ต.ค. 63 
- ก.ย. 
64 

รอยละ 80 
ท่ีเขารวม และ
พึงพอใจ 

ผูเขารวมอบรม 
จํานวน 321 คน 

1. ครู ผูบริหาร 
มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู 
การนิเทศ และ
การบริหาร 
2.คร ูผูบริหาร
ไดรับเกียรติ
บัตรครูผูนําทาง
วิชาการดาน
การจัดการ
เรียนรู 

ดําเนินการ 
1 ก.ย. 64 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

3.ความพึง
พอใจระดับดี
มาก 

14 โครงการประกวด
แขงขันทักษะทาง
วิชาการ(สํานัก
การศึกษา) 

1,500,000 - 1,500,000    เม.ย. - 
ก.ย. 64 

ผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

15 โครงการประกวด
หองเรียนคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครตรัง           
(สํานักการศึกษา) 

300,000 - 300,000    ธ.ค. 63 
- ก.ย. 
64 

- โรงเรียนไดรับ
การนิเทศ
ติดตาม 
อยางนอย 2 
ครั้ง/ป
การศึกษา 
- โรงเรียนมี
หองเรียน
คุณภาพ 
อยางนอย
โรงเรียนละ 1 
หองเรียน 
- มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรูทาง 
วิชาการระดับ 
อปท. 1 ครั้ง 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 



 

-81- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

16 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง(สํานักการศึกษา) 

200,000 - 200,000    มี.ค. - 
พ.ค. 64 

รอยละ 80ท่ีเขา
รวม และพึง
พอใจ 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

17 โครงการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 - 200,000    มี.ค. - 
เม.ย. 64 

1. เด็กและ
เยาวชนทุกคนมี
ความรูเรื่องโทษ
และพิษภัยของ
ยาเสพติด 
2. เด็กและ
เยาวชนรอยละ 
80 พัฒนาการ
เห็นคุณคาของ
ตนเอง 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

18 โครงการหองสมุดเพ่ือ
การเรียนรู 
(สํานักการศึกษา) 

50,000 - 50,000    มี.ค. - 
พ.ค. 64 

เยาวชนและ
ประชาชน ท่ี
เขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 
80 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

19 โครงการจางท่ีปรึกษา
จัดหาครูชาวตางชาติ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ 
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

22,300,000 11,140,000 11,160,000    ต.ค. 63 
- ก.ย. 
64 

รอยละ 80 
ท่ีเขารวม และ
พึงพอใจตอการ
สอน 
มีหลักสูตร 
Mini English 
Program 
สอดคลองกับ
บริบท
สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

นร.ทุกคนใน
สังกัดทน.ตรังได
เรียน
ภาษาอังกฤษ
รอยละ100 

นร.ในสังกัดทน.
ตรังมีความรู
ความเขาใจใน
ภาษาอังกฤษ
มากข้ึนในทุก
ระดับชั้น 

กันเงินงวดท่ี 
3,4 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

20 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 
(สํานักการศึกษา) 

16,849,300 7,043,384.52 9,805,915.48    ครั้งท่ี 1 
ต.ค. 63 
- เม.ย. 
64ครั้งท่ี 
2 เม.ย. - 
ก.ย. 64 

เด็กเล็ก,
นักเรียนไดดื่ม
นมตลอดป
การศึกษา รอย
ละ 100 

เด็กเล็ก,นักเรียน
ไดดื่มนมตลอดป
การศึกษา รอย
ละ 100 

เด็กเล็ก,
นักเรียนไดดื่ม
นมมีน้ําหนัก
สวนสูงตาม
เกณฑ 

กันเงิน 

21 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สํานักการศึกษา) 

13,936,000 13,654,000 282,000    ครั้งท่ี 1 
พ.ย. - 
ธ.ค. 63 
ครั้งท่ี 2 
ม.ค. - 
ก.พ. 64 
ครั้งท่ี 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 64 
ครั้งท่ี 4 
ก.ค. - 
ส.ค. 64 

รอยละ 100 
ของนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

รอยละ 100 
ของนักเรียน
ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนได
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ
ถูกหลัก
โภชนาการ 
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

22 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ี อปท.รับ
ถายโอนภารกิจจาก
กรมศาสนากรณีวัดไม
มอบอํานาจให 
อปท.(สํานัก
การศึกษา) 

357,700 218,400 139,300    ครั้งท่ี 1 
พ.ย. - 
ธ.ค. 63
ครั้งท่ี 2 
ม.ค. - 
ก.พ. 64
ครั้งท่ี 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 64
ครั้งท่ี 4 
ก.ค. - 
ส.ค. 64 

นักเรียนได
รับประทาน
อาหารกลางวัน 
รอยละ 100 

เด็กเล็กได
รับประทาน
อาหารท่ีถูกหลัก
อนามัยและครบ 
5 หมูทุกคน 

เด็กเล็กมีภาวะ
โภชนาการตาม
เกณฑท่ีกําหนด
สงผลตอการ
เจริญเติบโต
และมี
พัฒนาการ
สมวัยทุกคน 

 

23 โครงการอุดหนุนคา
จัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ี อปท.รับ
ถายโอนภารกิจจาก
กรมศาสนา กรณีวัด
ไมมอบอํานาจให 

115,600 102,000 13,600    ครั้งท่ี 1 
พ.ย. - 
ธ.ค. 63
ครั้งท่ี 2 
ม.ค. - 
ก.พ. 64
ครั้งท่ี 3 

สื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก 
มีคุณภาพ
ปลอดภัยในการ

เด็กเล็กไดรับการ
พัฒนาการท่ีดีท้ัง 
4 ดาน รอยละ 
100 

เด็กเล็กมี
ความรู ทักษะ 
คุณธรรมจริ
ธรรม จาก
ประสบการณ
ตรงมี
พัฒนาการท่ีดี
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

อปท. 
(สํานักการศึกษา) 

เม.ย. - 
พ.ค. 64
ครั้งท่ี 4 
ก.ค. - 
ส.ค. 64 

นํามาใชจัดการ
เรียนการสอน
ได รอยละ 100 

ท้ังดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ 
สังคมและ
สติปญญา
เหมาะสมตาม
วัย 

24 โครงการอุดหนุนคา
สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(สํานัก
การศึกษา) 

64,410 44,070 20,340    ครั้งท่ี 1 
พ.ย. - 
ธ.ค. 63
ครั้งท่ี 2 
ม.ค. - 
ก.พ. 64
ครั้งท่ี 3 
เม.ย. - 
พ.ค. 64
ครั้งท่ี 4 
ก.ค. - 
ส.ค. 64 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับ
งบประมาณ 
รอยละ 100 

เด็กเล็กไดรับ
อุปกรณเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู
ท้ัง 4 ดาน ครบ
ทุกคน 

เด็กเล็กมี
อุปกรณตางๆ 
ประกอบการ
เรียนรูจาก
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ท้ังในและนอก
หองเรียน สงผล
ใหเด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมวัยทุกดาน 

 



 

-86- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

25 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอน
ปลายของ
วิทยาลัยเทคนิค
ตรัง(สํานักการศึกษา) 

410,480 410,480 -    ต.ค. - 
พ.ย. 63 

นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร
สามารถศึกษา
ตอและ
ประกอบ อาชีพ
ได ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

นักเรียนท่ีเขา
รวมโครงการ 
จํานวน 26 คน 
สามารถนํา
ความรูไปใชใน
การดํารงชีวิต
ประจําวัน
ประกอบอาชีพ
และนําไปใช
เลือกเรียนใน
ระดับท่ีสูงข้ึนได 

นักเรียนมี
ความรูและ
ทักษะวิชาชีพ
สามารถ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
ได 

อยูในระหวาง
การรายงานผล
โครงการ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

26 โครงการกอสราง
อาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 (สังขวิทย) 

1,017,500 - 1,017,500    ม.ค. - 
ก.ย. 64 

1 หลัง    
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

27 โครงการปรับปรุงและ
ขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาภายใน
โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดกะพังสุรินทร) 

2,500,000 - 2,500,000    ม.ค. - 
ก.ย. 64 

1 ระบบ   กันเงิน 



 

-89- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

28 โครงการสงเสริม
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศข้ัน
พ้ืนฐาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000  - 50,000   

 

 -ดําเนิน 
การ
เดือน
พ.ค.- 
มิ.ย.64 

รอยละ 80 ของ
ผูนําชุมชนท่ีเขา
รับการอบรมมี
ความรู  
มีทักษะ 
และมีความพึง
พอใจ 

     -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง
52009/373 ลว 
17 มิ.ย.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

      

 

      

  
รวมยุทธศาสตรที่ 1 118,959,340 89,106,747.52 29,852,592.48 12 2 14 

     

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิตสูเมืองแหงความสุข 

    
        

1 โครงการรณรงค
ปองกันยาเสพติด
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

100,000  -  100,000.00  

  

 เม.ย. - 
ก.ค. 
64 

ปละ 3 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19)  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

2 โครงการฝกอบรม
เยาวชนภาคฤดูรอน 
(สํานักการศึกษา) 

400,000  - 400,000.00  

  

 มี.ค. - 
พ.ค. 
64 

จัดอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
 
 

3 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง 
 "สายรุงเกมส" 
(สํานักการศึกษา) 

300,000  - 300,000.00  

  

 มิ.ย. - 
ก.ค. 
64 

จัดการแขงขัน
กีฬาสีภายใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ตรัง 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

4 โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชน 
(สํานักการศึกษา) 

100,000  -   100,000.00 

  

 พ.ค. - 
มิ.ย. 
64 

จัดการแขงขัน
กีฬาประเภท
ตาง ๆ อยาง
นอย 1ประเภท     
ตอป 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
  
 
 

5 โครงการแขงขัน
เทนนิสเทศบาลนคร
ตรัง              
(สํานักการศึกษา) 

100,000 -   100,000.00 

  

 มี.ค. - 
เม.ย. 
64 

จัดการแขงขัน
เทนนิส 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการแขงขัน
บาสเกตบอลเทศบาล
นครตรัง (สํานัก
การศึกษา) 

100,000  -  100,000.00 

  

 มี.ค. - 
เม.ย. 
64 

จัดการแขงขัน
บาสเกตบอล 1 
ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 
  

7 โครงการแขงขัน
ฟุตบอลงานประเพณี
สงกรานต 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 199,014.00    986.00   

  

มี.ค. - 
เม.ย. 
64 

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล 1 ครั้ง 

ประชาชนใน
จังหวัดตรัง 
สมัครเขารวม
การแขงขัน 
จํานวน 24 ทีม 

ประชาชนได
พัฒนาทักษะ
และเพ่ิม
ประสบการณ
ในการเลน
กีฬาฟุตบอล 

แขงขันวันท่ี 2-
12 เม.ย.64  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

8 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตซอล
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

  50,000  - 50,000.00  

  

 มี.ค. - 
เม.ย. 
64 

จัดการแขงขัน 
ฟุตซอล 1 ครั้ง 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 
 
  



 

-95- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

9 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตบอล 7 คน 
มัชฌิมภูมิคัพตานยา
เสพติด 
(สํานักการศึกษา) 

50,000 -   50,000.00  

  

 เม.ย. - 
พ.ค. 
64 

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล 1 
ครั้ง ตอป 

    

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการจัดการ
แขงขันฟุตบอล
เทศบาลนครตรัง 
(สํานักการศึกษา) 

350,000 349,225.00  775.00   

 

 พ.ย. 
63 - 
ม.ค. 
64 

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล จํานวน 
1 ครั้ง 

 - จัดการแขงขัน
ฟุตบอล จํานวน 
1 ครั้ง 
 - เยาวชนและ
ประชาชนใน
จังหวัดตรังเขา
รวมการแขงขน
ฟุตบอล แบงเปน 
2 รุน คือ รุน
ประชาชน 
จํานวน 12 ทีม 
และรุนอาวุโส 
จํานวน 24 ทีม 

ประชาชนออก
กําลังกายมาก
ข้ึนมีสุขภาพ
รางกายท่ี
แข็งแรงและมี
ความรักความ
สามัคคีในหมู
คณะตลอดจน
ประชาชนไดมี
โอกาสพัฒนา
ทักษะและ
มาตรฐานการ
เลนกีฬา
ฟุตบอลให
สูงข้ึน 

  



 

-97- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

11 โครงการฝกซอมและ
เขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
แหงประเทศไทย
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
(สํานักการศึกษา)  

   4,000,000   -    4,000,000   

 

 ส.ค. - 
ก.ย. 
64 

เด็กและ
เยาวชนสังกัด
เทศบาลได
พัฒนาและมี
พ้ืนฐานดาน
กีฬาไดกาว 
หนามากยิ่ง ข้ึน 
มีผูเขา รวมไม
นอยกวา 500 
คน 

    ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการสงทีมกีฬา
และกิจกรรม
นันทนาการเขารวม
แขงขันกับหนวยงาน
อ่ืน 
(สํานักการศึกษา) 

50,000 -    50,000 

  

 เม.ย. - 
มิ.ย. 
64 

สงทีมกีฬาและ
กิจกรรม
นันทนาการเขา
รวมการแขงขัน
กับหนวยงาน
อ่ืน เชน สงทีม
กีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา
สันนิบาต 
จังหวัดตรัง,สง
การแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 
อบจ.คัพ ฯลฯ 
อยางนอย 1 
ครั้งตอป 
 
 
     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

13 โครงการศิลปสรางสุข 
(สํานักการศึกษา)  

100,000  -  100,000  

  

 มี.ค. - 
พ.ค. 
64 

เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
นครตรังท่ีเขา
รวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวารอย
ละ 80  
 
 
 
 
 
     

ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19)  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

14 โครงการประกวด
การแปรงฟนท่ีถูกวิธี
และตอบปญหา
เก่ียวกับทันตสุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

50,000 - 50,000    ม.ค.-
ก.พ.
2564 

-มีการจัด
ประกวดปละ 1 
ครั้ง 

ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
บริการ
การแพทย ท่ี ตง 
52010.09/128 
ลงวันท่ี 18 
มกราคม 2564 
เรื่อง ขอยกเลิก
การจัดโครงการ
ประกวดการ
แปรงฟนท่ีถูกวิธี
และตอบปญหา
เก่ียวกับทันต
สุขภาพ 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร  

 



 

-101- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

นา 2019 และ
การเลื่อนการ
เปดภาคเรียนท่ัว
ประเทศ 



 

-102- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

15 โครงการเฝาระวัง
และสงเสริมทันต
สุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

50,000 50,000 -    ต.ค.
2563- 
ก.ย.
2564 

- รอยละ 85 
ของนักเรียน
ในสังกัดไดรับ
การตรวจ
สุขภาพชอง
ปาก/ทา
ฟลูออไรด 
วานิช  
- รอยละ 100 
ไดรับการ
สนับสนนุ 
แปรงสีฟน 

1.นักเรียน
ระดบัประถม
ศึกษาปท่ี ๑–๖  
ในโรงเรียนท่ี
รับผิดชอบของ
งานบริการ
การแพทยของ
ศูนยบริการ
สาธารณสุข1 
และ
ศูนยบริการ
สาธารณสุข3 
รวม7 โรงเรียน  
จํานวน 3,173  
คน  ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ
ชองปาก  
จํานวน 3,006 
คน                

นักเรียนและ
เด็กอายุต่ํา
กวา 4 ป ท่ี
ไดรับการ 
ทาฟลูออไรด
วานิช  
สามารถชวย
ปองกันฟนผุ
ไดและมี
สุขภาพฟนท่ีดี
ข้ึน 
- นักเรียนท่ี
ไดรับ
คําแนะนําใน
การดูแล
สุขภาพชอง
ปากดวย
ตนเองถูกตอง
ตามหลักวิธี

เด็กอายุ 6เดือน
ถึง 4 ป  ไมได
รับการทา
ฟลูออไรดวานิช
ในชวงเดือน
มีนาคมถึง
มิถุนายน 2563
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

คิดเปนรอยละ  
94.74 
2.นักเรียน
ระดับอนุบาล   
1-3ในโรงเรียน
ท่ีรับผิดชอบ 
11โรงเรยีน 
จํานวน 1,860 
คน ไดทา
ฟลูออไรด    
วานิช ครั้งท่ี2 
จํานวน 1,724 
คน คิดเปนรอย
ละ 92.69 
3.นักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง 
จํานวน 469  
คน   

สามารถลด
อัตราเกิดโรค
ฝนผุในวัย
เรียนได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ไดทาฟลูออไรด
วานิช   
จํานวน 442  
คน              
คิดเปนรอยละ 
94.24   

4. เด็กอายุ 6 
เดือนถึง 4 ป 
ท่ีมารับบริการฉีด
วัคซีนในวันพุธ 
ท้ังหมดจํานวน 
835 คน  ไดทา
ฟลูออไรดวานิช 
จํานวน 250 คน 
คิดเปนรอยละ 
29.94 และไดรับ
การตรวจสุขภาพ
ชองปากพรอม
แปรงสีฟน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

จํานวน 835 คน             
คิดเปนรอยละ 
100 

16 โครงการควบคุม
แมลงและพาหะ 
นําโรค 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

500,000 385,434 114,566    ต.ค.
2563- 
ก.ย.
2564 

- รอยละ 100 
ของ ชุมชน
ไดรับการพน
หมอกควัน
กําจัดยุงลาย 
- รอยละ 100 
ของผูปวยท่ี
เปนโรค
ไขเลือดออก
ไดรับการพน

1. มีการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 66 
ชุมชน  คิดเปน
รอยละ 100 
ของชุมชน
ไดรับการฉีด
พนหมอกควัน 

- ชุมชนทุก
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
นครตรังไดรับ
การพนหมอก
ควันกําจัด
ยุงลายเปนไป
ตามแผนการ
ดําเนินงานท่ี
กําหนดไว 

ไมไดมีการจัด
กิจกรรมอบรม
ใหความรู
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

สารเคมี
บริเวณบาน 
- รอยละ 80  
ของแกนนํา
ชุมชนมีความรู
และพึงพอใจใน
ระดับมาก 

2. มีการ
ดําเนินการฉีด
พนสารเคมี
บานผูปวยและ
บริเวณ
ขางเคียงท่ี
ไดรับ             
การรายงาน 
จํานวน 24 
ราย ครบทุก
ราย คิดเปน
รอยละ 100 
ของผูปวยโรค
ไขเลือดออกรับ
การพนสารเคมี
กําจัดยุงบริเวณ
บาน 
   

สามารถลด
อัตราการเพ่ิม
จํานวนยงุ
พาหะนําโรค 
เชน ไขเด็งก่ี 
ไขเลือดออก 
โรคชิคุนกุนยา  
- ลดอัตราการ
ปวย/ตายจาก
โรคติดตอท่ี
เกิดจากแมลง
พาหะนําโรค 
-แหลง
เพาะพันธุของ
แมลงพาหะ
นําโรคลดลง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

17 โครงการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาและควบคุม
ประชากรสุนัขจรจัด 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

200,000 123,616 
 

76,384    ต.ค.
2563- 
ก.ย.
2564 

- การ
ใหบริการฉีด
วัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา
ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 
- รอยละ 100 
สุนัขจรจัดท่ีจับ
ได ไดรับการ
ตอนและทํา
หมัน 

- บริการวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา 
27 ชุมชน จาก
จํานวนชุมชน
ท้ังหมด 27 
ชุมชน คิดเปน
รอยละ 100 
- ทําหมันสุนัข
และแมว ท้ัง
เพศผูและเพศ
เมีย ในเขต
เทศบาลนคร
ตรังท่ีจับได 
จํานวน 139 
ตัว(ตัวผู 61 ตัว 
และตัวเมีย 78 
ตัว) จาก
ท้ังหมด 193 
ตัว (ตัวผู 100 

- สุนัขไดรับ
การควบคุม
ประชากร
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
-สุนัขไดรับ
การฉัดวัคซีน
ปองกันโรค
พิษสุนัขบา
ครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 
-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
นครตรังมี
ความรูเรื่อง
โรคพิษสุนัข
บา 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ตัว และตัวเมีย 
93 ตัว) คิดเปน
รอยละ 72.02 
 
 

-สามารถ
ปองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบาท่ี
จะติดสูคนได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

18 โครงการมหกรรม
อาหารตรังดังท่ัวโลก 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

100,000 - 100,000    ก.พ.-
พ.ค 

2564 

- รอยละ 80 
ผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

- รอยละ 80 
ของผูเขาอบรม
มีความรู ความ
เขาใจ 

ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม ท่ี 
ตง 
52010.02/293 
ลงวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 
2564 เรื่อง ขอ
ยกเลิกการจัด
โครงการ
มหกรรมอาหาร
ตรังดังท่ัวโลก 
ประจําป 2564 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และ
การงดจัดงาน
เทศกาลตรุษจีน 
เทศบาลนครตรัง 
ประจําป 2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

19 โครงการโรงพยาบาล
หม่ืนเตียง 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

300,000 - 300,000    ต.ค.
2563- 
ก.ย.
2564 

- รอยละ 75 
ของผูปวย
ไดรับการ
สงเสริมฟนฟู
สุขภาพจาก
การเยี่ยมบาน 
- รอยละ100 
ของผูปวยท่ีสง
ตอไดรับการ
ดูแลอยาง
ตอเนื่อง 
- รอยละ 90 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ใน 
ระดับมาก 

- ผูปวยไดรับ
บริการการ
ใหยืมวัสดุ/
ครุภัณฑทาง
การแพทยตาม
คํารองฯจํานวน 
138 คน จาก                
คํารองท้ังหมด 
138 ฉบับ                   
คิดเปนรอยละ 
100 

- ผูปวยไดรับ
บริการรับสง
ผูปวยกรณีไม
ฉุกเฉินตาม            
คํารองฯ จํานวน 
323 ครั้ง จาก
ท้ังหมด 323 คํา
รอง คิดเปนรอย
ละ 100 

-  ผูปวยไดรับ
การสงเสริม
ฟนฟูสุขภาพ
แบบองครวม 
เพ่ือเปนการ
ปองกันการ
เกิด
ภาวะแทรกซ
อน  
ลดอัตราการ
เสียชีวิต และทํา
ใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

20 โครงการสงเสริม
การแพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

100,000 - 100,000    พ.ค.-
ส.ค

2564 

- จัดการอบรม
ถายทอดความรู
อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

-มีการจัดอบรม
ใหความรู 
จํานวน 3 ครั้ง
ผานระบบ
รออนไลน 
-ผูเขารวม
โครงการ
จํานวน 218 
คน จาก 
เปาหมาย 100 
คน คิดเปนรอย
ละ 218.00  
-มีผูทํา
แบบทดสอบ
ทําคะแนน
ไดมากข้ึน
จํานวน 65 คน 
จากผูทํา
แบบทดสอบ

-อสม.และ
ประชาชนท่ัวไป
ไดรับความรูท่ี
สามารถนําไปใช
ใน
ชีวิตประจําวัน 
และสามารถ
นําไปถายทอด
ตอในชุมชนให
สามารถใช
สมุนไพรใกลตัว
ไดอยางถูกตอง
รวมถึงมีการ
ขยายพ้ืนท่ี
เรียนรูลงไปสู
ชุมชนไดอยาง
กวางขวางโดย
ใชบานของอ
สม.เปนแหลง
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ครบท้ัง 2 ครั้ง 
จํานวน 75 คน 
คิดเปนรอยละ 
86.67 มากกวา
เปาหมายท่ี 
รอยละ 70 
-มีพ้ืนท่ี
ตัวอยางการ
ปลูกสมุนไพร 
8 แหงจาก
เปาหมายท่ีตั้ง
ไว 2 แหง 
-คาเฉลี่ยโดย
ภาพรวมของ
โครงการอยูท่ี 
3.59 อยูในระดับ 
มาก 

เรียนตัวอยาง
พืชสมุนไพร  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

21 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขตเมือง 
(อสม.) (กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

200,000 - 200,000    ธ.ค.
2563 
– พ.ค. 
2564 

- รอยละ 80 
ของผูเขา
อบรมมีความรู
หลังอบรม
มากกวากอน
อบรม 

- รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจตอ
โครงการใน
ระดับมากถึง
มากท่ีสุด 

 
 
 

 

ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
สงเสริมสุขภาพ 
ท่ี ตง 
52010.11/189
9 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม 2564  
เรื่อง ขอยกเลิก
การจัดโครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขเขต
เมือง (อสม.) 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

โรนา 2019 
และการจํากัด
การจัดกิจกรรม
ท่ีมีการรวมคน
จํานวนมาก 
ตามคําสั่ง
จังหวัดตรังท่ี
เก่ียวของกับ
มาตรการ
ควบคุมปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

22 โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรี 
สวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

46,500 46,500 -    ก.พ.-
ก.ย. 
2564 

- รอยละ 100 
ของสุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลนคร
ตรังตาม
เปาหมายไดรับ
การฉีดวัคซีน
ปองกัน โรคพิษ
สุนัขบา 

- สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
นครตรังไดรับ
การสํารวจและ
ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
จํานวน 1,418 
ตัว (สุนัข 827 
ตัวและแมว 591 
ตัว)      จาก
จํานวนเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 
1,500 ตัว คิด
เปนรอยละ 
94.53 
 
 
 
 

- สุนัขและแมว
ท้ังหมดในเขต
เทศบาลนคร
ตรังดีรับวัคซีนท่ี
มีคุณภาพและ
ถูกวิธี ปลอด
โรคพิษสุนัขบา 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

23 โครงการเฝาระวังและ
ควบคุมโรค 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

100,000 97,600.00 2,400.00    พ.ย.
2563 
–ก.ค.
2564 

- ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
หลังอบรม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 
80 
- ผูเขารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก 
- รอยละ 80 
ของประชาชน
อายุ 35 ปข้ึน
ไปในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ไดรับการคัด
กรองโรคไม
ติดตอ 

 

-อสม.ทุกคนมี
ความรู 
ความเขาใจใน
การ 
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 
-อสม.มีความ
พึงพอใจ 
ในการทบทวน
ความรู 
ในระดับมาก 
-ประชากรอายุ 
35 ปข้ึนไป 
ไดรับการคัด
กรอง
โรคเบาหวาน 
จํานวน 
13,033 คน 
คิดเปน 

-ประชากรท่ี
คัดกรองแลว
พบความ
ผิดปกติ ไดรับ
คําแนะนํา
และสงพบ
แพทยเพ่ือ
การ
วินิจฉัยโรค
และรักษา
อยาง
ทันทวงที 
-ชวยลด
ภาวะแทรกซ
อนตางๆของ
โรค เชน  
ตาบอด, 
อัมพาต, 
เสนเลือด

 



 

-118- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

รอยละ 87.46 
-ประชากรอายุ 
35 ปข้ึนไป
ไดรับการคัด
กรองโรคความ
ดันโลหิตสูง 
จํานวน 
11,564 คน 
คิดเปน 
รอยละ  87.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองแตก 
-ประชากรมี
ความ
ตระหนักใน
เรื่องการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลด  
หวาน, มัน, 
เค็ม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

24 โครงการโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)  

100,000 33,254.49 66,745.51    ต.ค.
2563- 
ก.ย.
2564 

- รอยละ 85 
ของนักเรียนท่ี
พบปญหาดาน
สุขภาพไดรับ
การแกไข 

1. มีเวชภัณฑ 
อุปกรณท่ี
เก่ียวของกับ
งานอนามัย
โรงเรียน
เพียงพอตอการ
ใหบริการ
นักเรียน  
2. ใหความรู
เก่ียวกับเรื่อง
สุขภาพอนามัย 
โรคภัยไขเจ็บ
ดวยตนเองแก
ผูเรียนโดยการ
ประชาสัมพันธ
ทางออนไลน 
3. จัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพ
ดวยตนเอง ป

1. ผูเรียน
ไดรับการดูแล 
รักษาสุขภาพ
อนามัยทุกคน
อยางดีทําใหมี
ประสิทธิภาพ
ในการเรียน
การเรียน
ออนไลน 
2. ผูเรียนและ
บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจ 
เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยนําไป
ปฎิบัติตอ
ตนเองและ
ผูอ่ืนได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ละ 1 ครั้ง สง
ขอมูลดาน
โภชนาการ 
น้ําหนัก 
สวนสูง ผาน
ทางอาจารยท่ี
ปรึกษา 
4. จัดเก็บ
เอกสาร 
หลักฐานให
เปนระบบ
ระเบียบ
เรียบรอยตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

 
 

3. มีระบบ
การจัดเก็บ
เพ่ือรับการ
ติดตาม
ประเมินผลได
อยางสะดวก 
และรวดเร็ว
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

 



 

-121- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

25 โครงการนันทนาการ
สําหรับคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00 

  

 -
ดําเนิน
การ
เดือน
ก.ค.-

ก.ย.64 

รอยละ 90 คน
พิการและผูดูแล
คนพิการมีความ
พึงพอใจ  

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

26 โครงการนันทนาการ
สําหรับผูสูงอายุ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00 

 

  -ดําเนิน 
การ
เดือน
เม.ย.-
ก.ย.64 

รอยละ 90
ผูสูงอายุมีความ
พึงพอใจ 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

27 โครงการปรับ
สภาพแวดลอมท่ีอยู
อาศัยใหแกคนพิการ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 60,000    59,997.75  2.25    -สํารวจ
เดือน
ต.ค.-
พ.ย.63     
-ประชุม
คณะ 
กรรม 
การ
เดือน
ธ.ค.63-
ม.ค.64            
-ใหการ
ชวย 
เหลือ
เดือน
ก.พ.-
มิ.ย.64 

คนพิการ  ไม
นอยกวา 5 
รายไดรับการ
ชวยเหลือโดย
การสํารวจและ
ผานคณะกรรม 
การ 

คนพิการ จํานวน 
4 ราย  ไดรับการ
ชวยเหลือโดยการ
สํารวจและผาน
คณะกรรม 
การ 
(ตั้งงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-
2565  จํานวน 
100,000 บาท 
ไดรับงบประมาณ 

1.คนพิการ
สามารถ
ดํารงชีวิตในท่ี
อยูอาศัยได
โดยสะดวกและ
เหมาะสมกับ
สภาพความ
พิการ            
2.คนพิการ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ไดอยาง
ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย   
3.คนพิการเขา
สวัสดิการและ
ความชวยเหลือ
จากรัฐ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

                ตามเทศ
บัญญัติ 2564 
จํานวน 
60,000 บาท 
จึงสามารถ
ดําเนินการ
ชวยเหลือตาม
งบประมาณ  
จํานวน  4 ราย
และสงตอให
พมจ.จํานวน 1  
ราย  เพราะ
งบประมาณ
ท่ีตั้งไวไมพอ) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

28 โครงการสงเคราะห
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000   99,000  1,000   

 

-สํารวจ
เดือน
พ.ย.63-
ก.พ.64 
-ประชุม
คณะ-
กรรม-
การ
เดือน
มี.ค.-
เม.ย.64          
-ใหการ
ชวย-
เหลือ
เดือน
เม.ย.-
มิ.ย.64 

คนพิการ  เด็ก  
ผูสูงอายุ  
ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและ
ไรท่ีพ่ึงไมนอย
กวา 80 ราย 
ไดรับการ
ชวยเหลือโดย
การสํารวจและ
ผานคณะกรรม 
การ 

 คนพิการ เด็ก 
ผูสูงอายุ 
ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและ
ไรท่ีพ่ึง จํานวน 
33  รายไดรับ
การชวยเหลือ
โดยการสํารวจ
และผาน
คณะกรรมการ 
(ตั้งงบประมาณ
ตาม
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 2561-
2565  จํานวน 
500,000 บาท 
ไดรับ
งบประมาณ
ตามเทศ

1.ครอบครัวผู
มีรายไดนอยท่ี
ประสบความ
เดือดรอน
ไดรับความ
ชวยเหลือใน
เบื้องตนและมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน                 
2.ผูไรท่ีพ่ึง
สามารถดํารง
ชีพอยูไดอยู
ตามควรแก
อัตภาพ          
3.คนพิการ
และ
ครอบครัว
พิการท่ีมี
รายไดนอย 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

บัญญัติ 2564 
จํานวน 
100,000 บาท
จึงสามารถ
ดําเนินการ
ชวยเหลือตาม
งบประมาณ  
จํานวน 33  
ราย)  
 
 
 
 
 

ประสบ ความ
เดือนรอน
ไดรับความ
ชวยเหลือและ
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

29 โครงการแขงขัน
กีฬาเปตองเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 60,000  - 60,000.00 

  

 -ดําเนิน 
การเดือน
เม.ย.64 

รอยละ 80 ของ
จํานวนชุมชนท่ี
สงทีมเขารวม
แขงขัน       

     -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง
52009/286 ลว 
11 พ.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

30 โครงการเดินตามรอย
พอสานตอหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000    27,045  22,955.00   

 

-กิจกรรม
อบรมให
ความรู
เขาใจ
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

 -รอยละ 80 
ของผูเขารวม
อบรมมีความ
พึงพอใจ 
มีการจัดสง
บานและ
โรงเรียนเขา

กิจกรรมอบรมให
ความรูเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ชี้แจงแนว
ทางการคัดเลือก
ศูนยการเรียนรู

 1.ประชาชน
ไดรับความรู
เก่ียวกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถนอม
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

พอเพียง
และ
ชี้แจง
แนว
ทางการ
คัดเลือก
ศูนยการ
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ในชุมชน 
วันท่ี 19 
มี.ค.64 
-กิจกรรม
การ
คัดเลือก
ศูนยการ
เรียนรู
เศรษฐกิจ

รวมการ
คัดเลือกคิด
เปนรอยละ 15 
ของจํานวน
สถาน 
ศึกษาและ
ชุมชนท้ังหมด
ในเขตเทศบาล
นครตรัง 
   

เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน          
มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน  
70 คน และมี
ความพึงพอใจตอ
โครงการโดยรวม  
คิดเปนรอยละ  
95.7  และ
ผูเขารวมจากทุก
ชุมชนไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ คิดเปน
รอยละ 95.7             
กิจกรรมการ
คัดเลือกศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน            
ชุมชนสงบาน

นําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน    
2.ชุมชนมีศูนย
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชุมชนตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถเปน
สื่อกลางในการ
ถายทอดให
ความรู เพ่ือ
เปนตัวอยาง
ถายทอด
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

พอเพียง
ในชุมชน
วันท่ี 6 
ส.ค. 
2564 
และ
กิจกรรม
มอบ
ประกาศ 
นียบัตร
และปาย
เชิดชู
เกียรติ
ศูนยการ
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ชุมชน
บางรัก 

ตัวอยางวิถี
พอเพียงเขารวม
การคัดเลือกเปน
ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 
ตรงตาม
เปาหมายท่ี
กําหนดไว 

ความรู เพ่ือ
เปนตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ
ของคนใน
ชุมชนตอไปใน
อนาคตได                
3.ศูนยการ
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชุมชนสามารถ
เปนสื่อกลางใน
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ซ่ึงจะ
ทําใหชุมชนมี
ความขมแข็ง
และสามารถ
พ่ึงตนเองได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

วันท่ี 11 
ก.ย. 
2564 

อยางยั่งยืน       
4.ชุมชน
ตระหนักถึง
ปญหาท่ีเกิดข้ึน
และรวมกันหา
แนวทาง
แกปญหาใน
ทองถ่ินตนเอง
โดยนําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
เปนแนวทางใน
การแกปญหา
ในภาพรวม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

31 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

120,000  33,906  86,094    

 

-จัด
แขงขัน
กีฬา
เซปก
ตะกรอ
วันท่ี  
28-29 
พ.ย.63 
ณ ลาน
กีฬา
ชุมชน
หลัง
สนาม
กีฬา 

 -ผูเขารวม
แขงขันกีฬา
เซปกตะกรอฯ 
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
รอยละ 80         
-ผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจไมนอย
กวารอยละ 80 
-ผูเขารวมทัศน
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย 
ละ 80 

กิจกรรมแขงขัน
กีฬาเซปกตะกรอ 
ผูเขารวมแขงขัน
กีฬาเซปกตะกรอ 
จํานวน  8 ทีม
และมีความพึง
พอใจตอ
โครงการระดับ
มากข้ึนไป  คิด
เปนรอยละ  
97.47      

1.ผูนําชุมชน  
กลุมองคกร
ชุมชนเครือขาย
ในชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป
ไดมีจิตสํานึกใน
การชวยกัน
สอดสองดูแล 
เยาวชนใน
ชุมชน ให
หางไกลยาเสพ
ติด    
2.ผูนําชุมชน 
กลุมองคกร 
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
ไดใชเวลาวาง
ใหเกิด
ประโยชน มี

*กิจกรรมอบรม
ใหความรู 
ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/286 ลว 
11 พ.ค.64 
เรื่อง  ขออนุมัติ
ยกเลิกการ
ดําเนินโครงการ
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

สุขภาพรางกาย
แข็งแรง       
3.เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน รวมท้ัง
ยังสามารถ
ปองกันแกไข
ปญหายาเสพ
ติดในชุมชนได 
ทําให
กระบวนการ
ชุมชนเขมแข็ง
ข้ึน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

32 โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานเพ่ือยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

  30,000  24,655   5,345.00    

 

-ดําเนิน 
การเม่ือ
วันท่ี  26 
พ.ย.62 
ณ หอง
ประชุม 
ชั้น 3  
อาคาร
อเนกปร
ะสงค  

เทศบาล
นครตรัง 

ผูเขารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 80 

 -มีผูเขารับการ
อบรมตาม
โครงการ 
จํานวน 96 คน 
และมีความพึง
พอใจโดยรวม
ในการเขารวม
โครงการระดับ
มากข้ึนไป คิด
เปนรอยละ 
94.79 

1.ผูเขารับการ
อบรมเกิด
ความ
ตระหนักถึง
ปญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว         
2.ประธาน
คณะกรรมกา
รชุมชน/
ประธาน
คณะกรรมกา
รกลุมสตรี/
กรรมการ
ชุมชน/
กรรมการสตรี
ไดรับความรู 
ความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี   
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ของสมาชิก
ครอบครัว 
(บทบาทของ
สามีภรรยา 
บทบาทของ
พอ แม
บทบาทของ
ลูก) และ
ปลูกฝงวิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ี
ดี    
3.ประธาน
คณะกรรมกา
รชุมชน/
ประธาน
คณะกรรมกา
รกลุมสตรี/
กรรมการ
ชุมชน/
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

กรรมการสตรี
มีสวน
รับผิดชอบตอ
สังคม เพ่ือจะ
ไดไมสราง
ปญหาใหกับ
ตนเอง 
ครอบครัว 
สังคม และ
มีสวรวมใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหา 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

33 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 -  50,000.00   

 

 -ดําเนิน 
การ
เดือน
ส.ค. 
2564 

รอยละ 80 
ของผูเขา
อบรมสามารถ
นําความรูไป
ใชใน
ชีวิตประจําวัน
ได 

     -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

34 โครงการสรางทักษะ
ชีวิตในวัยรุน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 -  50,000.00     -ดําเนิน 
การ
เดือน
ส.ค. 
2564 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม 
การอบรม มี
ความรูในการ
ปองกัน 
ตนเองและ 
ความพึง 
พอใจใน การ
เขารวม 
โครงการ 

     -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 52009 
/517 ลว 10 
ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

35 โครงการอบรมสัมมนา 
"ครอบครัวอบอุน
ตนทุนสังคมไทย" 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000.00 

 

  -ดําเนิน 
การ
เดือน
พ.ค. 
2564 

ผูเขารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 80  

             

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความท่ี  
ตง52009/373 
ลว 17 มิ.ย.64
เรื่อง  ขออนุมัติ
ยกเลิกการดําเนิน
โครงการประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

36 โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กองทุนแมของแผนดิน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000  - 20,000.00     -ดําเนิน 
การ
เดือน
มี.ค.--
ก.ย. 
2564 

ผูเขารับการ
อบรมมีความ
พึงพอใจไม
นอยกวารอย
ละ 80 

     -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

37 โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 68,953,200                                                  
หมายเหตุ  
โอนลดไป
โครงการ
สนับสนุนการ
เสริมสราง
สวัสดิการ
ทางสังคม
ใหแกผูพิการ
หรือทุพพล
ภาพ (เบี้ยยัง
ชีพความ
พิการ)  
จํานวน 
500,000 
บาท 

63,125,600     5,327,600    

 

-ดําเนิน 
การ
เดือน
ต.ค.63-
ก.ย.6 

จํานวนครั้งท่ี
เทศบาล
สามารถ
จายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 
ไดครบถวน
ถูกตองตาม
ประกาศ
เทศบาลเรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิฯ
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2563
ภายในวันท่ี 
10 ของทุก
เดือน 

 -เทศบาล
สามารถจาย
เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุได
ครบถวน
ถูกตองตาม
ประกาศ
เทศบาล เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิฯ ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2564 
ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 
(จํานวน 12 
ครั้ง) 

 1.ประชาชน
ไดรับการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต    
2.สามารถ
บรรเทาความ
เดือนรอน
เบื้องตน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

38 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 13,603,000                         
หมายเหตุ    
โอนเพ่ิมจาก
โครงการ
สราง
หลักประกัน
ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ (เบี้ย
ยังชีพ
ผูสูงอายุ)
จํานวน 
500,000 
บาท 

11,563,000     2,540,000    

 

-ดําเนิน 
การ
เดือน
ต.ค.63-
ก.ย.64 

จํานวนครั้งท่ี
เทศบาล
จายเงินเบี้ย
ความพิการได
ครบถวน
ถูกตองตาม
ประกาศ เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู
มีสิทธิฯ 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2563
ภายในวันท่ี 
10ของทุก
เดือน 
 
 
 

 -เทศบาล
สามารถจายเบี้ย
ยังชีพความพิการ
ไดครบถวน
ถูกตองตาม
ประกาศเทศบาล 
เรื่อง บัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิฯ 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2564 
ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน   
(จํานวน 12 ครั้ง) 

1.คนพิการ
ภายในเขต
เทศบาลฯไดรับ
เบี้ยความพิการ
อยางท่ัวถึง 
2.สามารถ
บรรเทาความ
เดือดรอนใน
เบื้องตน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

39 โครงการสงเคราะห
ผูปวยโรคเอดส 
(กองสวัสดิการสังคม) 

300,000  269,000 31,000   

 

-ดําเนิน 
การ
เดือน
ต.ค.63-
ก.ย.64 

รอยละ 90 
ผูปวยเอดสท่ีมี
สิทธิรับเงิน
สงเคราะห 
มีความ 
พึงพอใจ 

 -เทศบาล
สามารถจาย
เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสได
ครบถวน
ถูกตองภายใน
วันท่ี 10 ของ
ทุกเดือน   
(จํานวน 12 
ครั้ง) 

 1.ผูปวยเอดส
ท่ีเปดเผย
ตนเองและ
ขอรับการ
สงเคราะหใน
เขตเทศบาล
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพเบื้องตน           
2.ผูปวยเอดส
มีสภาพความ
เปนอยูและ
กําลังใจท่ีดีข้ึน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

40 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

20,000  16,326     3,674.00    

  

2 ครั้ง          
รอยละ 80 
ของผูรวมทํา
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
มีความพึง
พอใจ 

      

 

-เทศกาลปใหม 2564    7,713       ธ.ค.
63-

ม.ค.64 

 

มีอุบัติเหตุ 
จํานวน 2 ครั้ง 

ความพึงพอใจ
จากประชาชน
ท่ีไดรับบริการ 
เชน การบอก
เสนทางการ
เดินทาง การ
แนะนํา
สถานท่ี
ทองเท่ียว 
และใหบริการ
พักระหวาง
การเดินทาง
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

เปน อยูใน
ระดับพึง
พอใจมาก 

 

-เทศกาลสงกรานต 
2564 

     8,613       10-16 
เม.ย.
64 

 

ไมมีอุบัติเหตุ ความพึงพอใจ
จากประชาชนท่ี
ไดรับบริการ 
เชน การบอก
เสนทางการ
เดินทาง การ
แนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียว และ
ใหบริการพัก
ระหวางการ
เดินทางเปน อยู
ในระดับพึง
พอใจมาก 

  



 

-145- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

41 โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

  50,000  -    50,000  

 

  พ.ค.64 รอยละ 80 
ของผูเขารับ
การอบรมผาน
เกณฑประเมิน
ความรู 

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

42 โครงการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติ
ตางๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

500,000    25,975  474,025.00     ต.ค.63 
- ก.ย.
64 

รอยละ 100 
ของผูไดรับ
ความเดือดรอน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เบื้องตน 

ชวยเหลือ
ผูประสบภยั 
จํานวน 6 ราย 

    
43 โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับ
อัคคีภัยเบื้องตน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

50,000 - 50,000.00  

 

  มิ.ย.64 รอยละ 80 
ของผูเขารับ
การอบรมผาน
เกณฑ
ประเมิน
ความรู 

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

44 โครงการจัดระบบ
สรางระเบียบนครตรัง
รวมพลังดวยมือเรา 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

   80,000  -   80,000.00  

 

  พ.ค.64 กลุมเปาหมาย
ไมต่ํากวารอยละ 
80 เขารวม
โครงการ 

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

45 โครงการอาสาจราจร
เทศกิจ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

  80,000  - 80,000.00  

 

  มิ.ย.64 ผูเขาการอบรม
ผานเกณฑ
ประเมินไมนอย
กวารอยละ 80 

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 92,122,900 76,529,148.24 14,973,751.76 20 - 25 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ 
   

        
1 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. ซอยหลัง
หมูบานสามรอยหอง 
เริ่มจากของเดิมไปทาง
ทิศตะวันตก 
(สํานักชาง) 

319,500 - 319,500 

 

 

 

ธ.ค.
63-

ก.ค.64 

1 สาย มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
 
 

ระหวาง
กอสราง 

2 โครงการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. ถนนทุงควน 
ซอยหลังวัดนิโคร
ธาราม เริ่มจากขาง
บานเลขท่ี 13/16 ไป
ทางทิศตะวันตกจด
ของเดิมหนาบานเลขท่ี 
25/9 
(สํานักชาง) 

1,234,800 530,000 704,800   

 

ธ.ค.
63-

ต.ค.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ําท่ีได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน น้ําไม
ทวมขัง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายน้ํา   
ค.ส.ล. ถนนจริงจิตร 
ซอย 6 เริ่มจาก  ขาง
บานเลขท่ี 33/2 ไป
ทางทิศเหนือ  
(สํานักชาง) 

3,247,000 - 3,247,000 

 

  ธ.ค.
63-

ส.ค.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ําท่ีได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน น้ําไม
ทวมขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกรายการ 
(ท่ีดินไมแบงหัก
เปนสาธารณ 
ประโยชน) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

4 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายนํ้า   
ค.ส.ล. ถนนประชา
อุทิศ ซอยขาง
บานเลขท่ี 20/16 ไป
ทางทิศตะวันออกถึง
หนาบานเลขท่ี 22/14 
(สํานักชาง)   

396,800 - 396,800 

 

 

 

ธ.ค.63-
ก.ย.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายนํ้าท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 
1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายนํ้า
จากถนนและ
อาคารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น นํ้าไมทวม
ขัง 

ระหวางกอสราง 

5 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายนํ้า   
ค.ส.ล. ถนนหนองยวน 
ขางบานเลขท่ี 120/6 
ไปทางทิศเหนือ   
(สํานักชาง) 

1,147,000 - 1,147,000 

 

 

 

ธ.ค.63-
พ.ย.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายนํ้าท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 
1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายนํ้า
จากถนนและ
อาคารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น นํ้าไมทวม
ขัง 

ระหวางกอสราง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายนํ้า   
ค.ส.ล. ถนนหวยยอด 
ซอย 13 ขางบานเลขท่ี 
269 ไปทางทิศใต 
(สํานักชาง) 

281,700 - 281,700 

 

 

 

ธ.ค.63-
ก.ค.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายนํ้าท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 
1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายนํ้า
จากถนนและ
อาคารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น นํ้าไมทวม
ขัง 

ระหวางกอสราง 

7 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายนํ้า   
ค.ส.ล. ถนนหวยยอด 
ซอย 17 หนา
บานเลขท่ี 293/20 
(สํานักชาง) 

393,000 300,000 93,000   

 

ธ.ค.63-
ก.ค.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายนํ้าท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 
1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายนํ้า
จากถนนและ
อาคารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น นํ้าไมทวม
ขัง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

8 โครงการกอสรางถนน
และ รางระบายน้ํา   
ค.ส.ล. ถนนหวยยอด 
ซอย 21 ไปทางทิศ
ตะวันตก เริ่มจากทอ
บล็อกไปทางทิศ
ตะวันตกถึงหนา
บานเลขท่ี 375/9   
(สํานักชาง) 

1,234,000 455,241 778,759   

 

ธ.ค.63-
พ.ย.64 

1 สาย มีถนนและราง
ระบายน้ําท่ีได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน       
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน น้ําไม
ทวมขัง 
 

  

9 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย
ปอนดทอง 2 ขาง
บานเลขท่ี 17/13 ไป
ทางทิศเหนือถึง
บานเลขท่ี 17/45  
(สํานักชาง) 

587,000 - 587,000 

 

 

 

ธ.ค.63-
พ.ย.64 

1 สาย มีรางระบายน้ําท่ี
ไดมาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - การระบาย
น้ําจากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน น้ําไม
ทวมขัง 
 

ระหวาง
กอสราง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการปรับปรุงทาง
ระบายน้ําพรอมทาง
เทา ถนนบานโพธิ์ เริ่ม
ตั้งแตบานโพธิ์ ซอย 5 
ถึงบานโพธิ์ ซอย 9  
(สํานักชาง) 

6,500,000 - 6,500,000 

 

 

 

ธ.ค.63-
ก.ย.64 

1 สาย ทางระบายน้ํา
พรอมทางเทา
ไดรับการ
ปรับปรุงใหมี
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินเทา             
- การระบายน้ํา
จากถนนและ
อาคารมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน น้ําไม
ทวมขัง 
 
 

ชะลอโครงการ 

11 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนวิเศษกุล 
ซอย 1 
(สํานักชาง) 

518,000 350,000 168,000   

 

ธ.ค.63-
ส.ค.64 

1 สาย ถนนไดรับการ
ปรับปรุงใหมี
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนสังขวิทย 
ซอย 2 
(สํานักชาง) 

3,429,000 - 3,429,000 

 

 

 

ธ.ค.63-
ธ.ค.64 

1 สาย ถนนไดรับการ
ปรับปรุงใหมี
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวาง
กอสราง 

 
รวมยุทธศาสตรท่ี 3 19,287,800 1,635,241.00 17,652,559.00 4 7 1 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจควบคูการสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถิ่น 

1 โครงการจัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันข้ึนปใหม 
(สํานักการศึกษา) 

30,000 6,960.00 23,040.00    ธ.ค. 
63 - 
ม.ค. 
64 

เด็กและ
เยาวชน
ประชาชนเขา
รวมไมนอย
กวารอยละ 
60 ของ
เปาหมาย 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 
 

2 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาล
เขาพรรษา 
(สํานักการศึกษา) 

35,000 - 35,000.00    มิ.ย. – 
ก.ค.64 

เด็กและ
เยาวชน
ประชาชนเขา
รวมไมนอย
กวารอยละ 
60 ของ
เปาหมาย 

  จัดโครงการแต
ไมใช
งบประมาณ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลวัน
มาฆบูชา 
(สํานักการศึกษา) 

20,000 - 20,000.00    ม.ค. - 
ก.พ. 
64 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชนเขา
รวม  
ไมนอยกวา
รอยละ60 
ของเปาหมาย 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 

4 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา 
(สํานักการศึกษา) 

20,000 - 20,000.00    เม.ย. - 
พ.ค. 
64 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชนเขา
รวม 
ไมนอยกวา
รอยละ 60 
ของเปาหมาย 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

5 โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนา
อิสลาม 
(สํานักการศึกษา) 

50,000 - 50,000.00    มี.ค. – 
เม.ย. 
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการ 
มีความพึง
พอใจ 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระวัด
ควนขัน 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 - 200,000.00    ก.พ. - 
มี.ค. 
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 
 



 

-159- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 - 200,000.00    ต.ค. - 
พ.ย. 
63 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการ 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19) 
 

8 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต 
(สํานักการศึกษา) 

200,000 - 200,000.00    เม.ย. 
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

  ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 (COVID – 19) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

9 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

30,000 - 30,000.00 

  

 24 
เม.ย.
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 

10 โครงการจัดงานวันรัฐ
พิธีและวันสําคัญอ่ืนๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

650,000 165,966.00  484,034.00  

            
  -พิธีบําเพ็ญกุศลและ

กิจกรรมนอมรําลึก ร.
9ฯ 

  86,566.00      13 
ต.ค.63 

  

ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 
และประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสวนได
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และนอมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ท่ี
ทรงมีตอปวงชน
ชาวไทย 

  -พิธีถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรียฯ 

  62,150.00      21 
ต.ค.63 

  หนวยงาน
ราชการจังหวัด
ตรัง พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจาง 
ลูกจางประจํา 
เทศบาลนคร
ตรัง จํานวน 
255 คน 

1.มีการรวม
พลังมวลชน 
เพ่ือถวายราช
สักการะ
พระราชานุ
สาวรียสมเด็จ
พระศรีนคริ
นทรา บรม
ราชินีนาถ   
2.ประชาชน
ทุกหมูเหลา 
และ
ขาราชการ 
พนักงาน
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

เทศบาล 
ลูกจางและ
ประชาชน
ท่ัวไปทุกหมู
เหลา ได
ตระหนักถึง
พระมหา
กรุณาธิคุณท่ี
สมเด็จพระศรี
นครินทราบ
รมราชชนนีมี
ตอพสกนิกร
ชาวไทย 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  -โครงการจัดกิจกรรม
นอมรําลึกเนื่องในวัน
คลายวันพระราช
สมภพ ครบ 120 ป 
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

  17,250.00      21 
ต.ค.63 

  ขาราชการ 
พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสวน
ไดแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี 
และนอม
รําลึกในพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
ของสมเด็จ
พระศรีนคริ
นทราลรมราช
ชนนี ท่ีทรงมี
ตอปวงชนชาว
ไทย 

  

  -พิธีบําเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมนอมรําลึก ร.
5ฯ 

  -      23 
ต.ค.63 

  ขาราชการ 
พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสวน
ไดแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี 
และนอม
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

รําลึกในพระ
มหากรุณา ธิ
คุณของพระ-
บาทสมเด็จ 
พระจุลจอม 
เกลาเจา อยู
หัวท่ีทรงมีตอ
ปวงชนชาว
ไทย 

  -กิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.9 

  -      5 ธ.ค.
63 

  ขาราชการ 
พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสวน
ไดแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี 
และนอม
รําลึกในพระ
มหากรุณา   
ธิคุณของพระ
บาท 
สมเด็จพระ
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถ
บพิตร ท่ีทรง
มีตอปวงชน
ชาวไทย 
 
 

  -กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี 

  -      3 มิ.ย.
64 

      ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  -กิจกรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.10 

  -      28 
ก.ค.64 

      กระทรวงมหาด 
ไทย แจงผูวา
ราชการจังหวัดท่ัว
ประเทศ ทางขาว
ประชาสัมพันธ
ของกองสารนิเทศ 
สป.มท. ครั้งท่ี 
98/2564 ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 
2564 
 

  -กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ฯ 

  -      12 
ส.ค.64 

      ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

11 โครงการเชิดชูบุคคล
ท่ีควรบูชา 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

100,000 76,419.00 23,581.00    10 
เม.ย.
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ขาราชการ 
พนักงาน 
ลูกจาง และ
ประชาชนใน
จังหวัดตรัง 

ทุกภาคสวน
ไดแสดงออก
ถึงความ
กตัญู เชิดชู
เกียรติ และ
ระลึกถึงคุณ
งามความดี
ของพระ
ยารัษฎานุ
ประดิษฐให
เปนท่ีประจัก
ตอ
สาธารณชน   

12 โครงการสงเสริม
พัฒนาการทองเท่ียว 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

500,000 16,477.00 483,523.00 

    

อยางนอย 2 
กิจกรรม     
อยางนอย 1 
ชิ้นงาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  โครงการจัดงาน
เทศกาลประเพณีถือ
ศีลกินผักหรือ
ประเพณีกินเจ 

   16,477.00       16-25 
ต.ค.63 

การจัด
กิจกรรมรับ
องคศักดิ์สิทธิ์
ท่ีออกโปรด
สาธุชน 
จํานวน 5 
ศาลเจา 

ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมรับ
องคศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ออกโปรด
สาธุชนครบ ท้ัง 
5 ศาลเจา 

มีผูเขารวม
กิจกรรม
รวมกับ
เทศบาลนคร
ตรังท่ี
หนวยงาน
ภายในรวมท้ัง
ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรม
จํานวนมาก 
ซ่ึงไดรับความ
รวมมือเปน
อยางดีถือเปน
การสืบทอด
ประเพณีถือ
ศีลกิจผักและ
เปนการ
กระตุน
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

เศรษฐกิจ 
สงเสริมการ
ทองเท่ียวใน
เขตเทศบาล
นครตรังได
เปนอยางดี 

  โครงการจัดงาน
เทศกาลสงทายปเกา-
ตอนรับปใหม 

  

  

  

 

  31 
ธ.ค.63 

  

    

ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  -โครงการจัดงาน
เทศกาลตรุษจีน 

         ก.พ.63       ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
 

  -โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือ
การทองเท่ียว 

         เม.ย.- 
พ.ค.64 

      ยกเลิกการจัดงาน
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  -โครงการจัดอบรม
ผูประกอบการดาน
การทองเท่ียว 

      

 

  ส.ค.64       ยกเลิกการจัด
งานเนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรคไวรัส
โควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 4 2,035,000 265,822.00 1,769,178.00 4 - 8 
     

    

         



 

-172- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุลอยางย่ังยืน 

1 โครงการพัฒนาลํา
คลองและหนองน้ํา
ภายในเขตเทศบาล
นครตรัง 
(สํานักชาง) 

100,000 - 100,000   

 

ต.ค.
63-

ก.ย.64 

อยางนอย    
2 ครั้ง/ป 

ดําเนินการ
จัดเก็บขยะ
และวัชพืชใน
ลําคลองหนอง
น้ําทุกเดือน 

 - ลดปริมาณ
ขยะ วัชพืช
และ 
สิ่งกีดขวางใน
ลําคลอง
หนองน้ํา 

ไมใช
งบประมาณ 

2 โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยและฝงกลบ
แบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 
(สํานักชาง) 

10,000,000 - 10,000,000 

 

  ต.ค.
63-

ก.ย.64 

อยางนอย    
1 ครั้ง/ป 

จางเหมาฝง
กลบขยะ 
คาจางเหมายก
คันบอฝงกลบ
ขยะ หรอื
คาจางเหมารื้อ
รอนขยะ 

 - ปริมาณ
ขยะตกคาง
สะสมใน
ระบบกําจัด
ขยะลดลง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

3 โครงการปรับภูมิทัศน
หนองน้ํา
สาธารณประโยชน
บริเวณถนนเพลิน
พิทักษ "สระน้ําผาสุข" 
(สํานักชาง) 

11,899,000 - 11,899,000 

 

  ธ.ค.
63-

ธ.ค.64 

1 แหง มี
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

 - ปองการ
การบุกรุกท่ี
สาธารณประโ
ยชน 

กําหนดแบบรูป
รายการงาน
กอสราง 

4 โครงการรักษน้ําตาม
แนวพระราชดําริ 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

100,000 - 100,000    พ.ค.-
ส.ค.
2564 

-รอยละ 80 
ของผูเขา
อบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

-มีการเฝาระวัง
และตรวจวัด
คุณภาพน้ํา 1 
ครั้ง/ป 

  ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม ท่ี 
ตง 
52010.02/118
0 ลงวันท่ี 8 
มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขอยกเลิก
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

การจัดโครงการ
รักษน้ําตาม
แนว
พระราชดําริ
และโครงการ
เสริมสราง
เครือขาย
เยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ทํา
ใหนักเรียนมี
เวลาเรียน
นอยลง ซ่ึง
ลักษณะของ
กิจกรรมจะตอง
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ความสัมพันธ
ระหวาง
นักเรียน จึงอาจ
เสี่ยงตอการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
 

5 โครงการเสริมสราง
การมีสวนรวมการ
จัดการขยะเทศบาล
นครตรัง 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

200,000 - 200,000    พ.ย.
2563-
ก.ย.
2564 

- รอยละ 80 
ของผูเขา
อบรมมีความรู
เพ่ิมข้ึน 
- รอยละ 90 
ผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

 

 

ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
รักษาความ
สะอาด ท่ี ตง 
52010.04/165
3 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติยกเลิก
การจัดโครงการ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2564 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
และการจํากัด
การจัดกิจกรรม
ท่ีมีการรวมคน
จํานวนมาก 
ตามคําสั่ง
จังหวัดตรังท่ี
เก่ียวของกับ
มาตรการ
ควบคุมปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการเสริมสราง
เครือขายเยาวชน
รักษสิ่งแวดลอม 
(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 
 
 

100,000 - 100,000    พ.ค.-
ส.ค

2564 

-รอยละ 90 
แกนนํา
นักเรียน
โรงเรียน
เครือขายท่ี
ผานการอบรม
มีความรู
เพ่ิมข้ึน 
-รอยละ90
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก 

 

 

ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
สุขาภิบาล
อนามัย
สิ่งแวดลอม ท่ี 
ตง 
52010.02/1180 
ลงวันท่ี 8 
มิถุนายน 2564 
เรื่อง ขอยกเลิก
การจัดโครงการ
รักษน้ําตามแนว
พระราชดําริและ
โครงการ
เสริมสราง
เครือขายเยาวชน
รักษสิ่งแวดลอม 
เนื่องจาก
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทําให
นักเรียนมีเวลา
เรียนนอยลง ซ่ึง
ลักษณะของ
กิจกรรมจะตอง
ความสัมพันธ
ระหวางนักเรียน 
จึงอาจเสี่ยงตอ
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

 
 
 

 
รวมยุทธศาสตรท่ี 5 22,399,000 - 22,399,000.00 1 1 4 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเปนเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ 
บุคลากรดานการจัด 
การขยะแบบครบ 
วงจร และการ
จัดการ 

 สิ่งแวดลอม 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

200,000 - 200,000    พ.ย.
2563-
ก.ย.
2564 

-รอยละ 80  
ผูเขาอบรมมี 
ความรูเพ่ิมข้ึน 
-รอยละ 90
ผูเขารวม
ศึกษาดูงานมี
ความพึงพอใจ
ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด 

  ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความงาน
รักษาความ
สะอาด ท่ี ตง 
52010.04/165
3 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติยกเลิก
การจัดโครงการ 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2564 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
และการจํากัด
การจัดกิจกรรม
ท่ีมีการรวมคน
จํานวนมาก 
ตามคําสั่ง
จังหวัดตรังท่ี
เก่ียวของกับ
มาตรการ
ควบคุมปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

2 โครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข  
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

280,000 - 280,000    ธ.ค.
2563-
มิ.ย.
2564 

-รอยละ 80 
ของเปาหมาย
มีโครงการ
ดําเนินงาน
ภายในเขต
เทศบาลนคร

  ยกเลิกโครงการ 
ตามบันทึก
ขอความท่ี ตง 
52010.03/212
5 ลงวันท่ี 14 
กันยายน 2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ตรัง 
 
 
 

เรื่อง ขอยกเลิก
โครงการ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ประจําป 2564 
เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
และการจํากัด
การจัดกิจกรรม
ท่ีมีการรวมคน
จํานวนมาก 
ตามคําสั่ง
จังหวัดตรังท่ี
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

เก่ียวของกับ
มาตรการ
ควบคุมปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

3 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลนคร
ตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

200,000  - 200,000 

  

 -คัดเลือก
คณะ
กรรมการ
ฯเดือน
ม.ค.-ก.ค.
64        
-จัด
กิจกรรม
อบรมให
ความรู
เดือน
ม.ค.-ก.ค.
64  -
ดําเนิน 

รอยละ 90 
ผูปวยเอดสท่ีมี
สิทธิรับเงิน
สงเคราะห 
มีความ 
พึงพอใจ 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

งาน
โรงเรียน
ผูสูงอายุ
เดือน
ม.ค.-ก.ค.
64 

4 โครงการ To be 
number one (ศูนย
เพ่ือนใจวัยรุนใน
ชุมชน) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

  50,000     42,507  7,493   

 

-ดําเนิน 
การเม่ือ
วันท่ี  
16 ม.ค.
64 ณ 
อาคาร
อเนก 

เทศบาลนคร
ตรัง  มีการ
จัดตั้งศูนย
เพ่ือนใจวัยรุน
ในชุมชน 
(ชมรม TO 
Be Number 

 -มีผูเขารวม
โครงการ 
จํานวน 111 
คน  และมี
ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม
โดยรวม 

1.ประชาชน
ไดรับความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการ
ดําเนินงาน
ของโครงการ  
TO Be   
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ประสงค 
ชั้น 1 
เทศบาล
นครตรัง 

One) ของ
เทศบาลนคร
ตรัง และ 
มีผูเขารวม
โครงการฯ  
จํานวน  100 
คน 

คิดเปนรอยละ 
95.66  

Number 
One ของ
ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัต
นราชกัญญา 
สิริวัฒนา
พรรณวดี ใน
การปองกัน
และแกปญหา
ยาเสพติด                
2.ผูนําชุมชน
สามารถ
เผยแพร
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การ
ดําเนินงาน
ของโครงการ  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

            

 

      TO Be 
Number 
One ของ
ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัต
นราชกัญญา 
สิริวัฒนา
พรรณวดี ให
เขาสูชุมชนได
อยาง
กวางขวาง        
3.ทําให
ประชาชน
สามารถเปน
แกนกลางใน
การรณรงค
แกไขปญหา
ยาเสพติดให
โทษ มีสวน   
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

รวมในการ
สรางความ
เขมแข็งใน
ชุมชน และ
รวมกันทํา
ประโยชนเพ่ือ
สวนรวม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

5 โครงการคัดเลือกและ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรี 
และคณะกรรมการ
บริหารชมุชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000 - 100,000 

  

 -
ดําเนินกา
รเดือน

ก.ค.-กย.
64 

รอยละ 100 
ของจํานวน
กลุมพัฒนา
สตรีและ
จํานวนชุมชน
ในเขต
เทศบาลนคร
ตรัง 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

6 โครงการจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

10,000  - 10,000    -
ดําเนินกา
รเดือน

มี.ค.-ก.ย.
2564 

สามารถจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ิมข้ึน
รอยละ10 ของ
ขอมูลปท่ีผาน
มา 

สามารถจัดเก็บ
ขอมูลไดจํานวน 
7,728 ครัวเรือน 
จากเปาหมาย 
7,841  
ครัวเรือน จัดเก็บ
ลดลง 1.44 % 
เนื่องจาก
ระยะเวลาในการ
จัดเก็บลดลงและ
ปญหาเรื่องของ
การลงพ้ืนท่ี
จัดเก็บ  

1.สามารถรู
ขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐาน
ของครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 
2.ทําให
หนวยงาน
ภาครัฐและสวน
ท่ีเก่ียวของไดรู
ปญหาของ
ครัวเรือนใน
ภาพรวม
สามารถแกไข
ปญหาไดตรง
ความตองการ
ของชุมชน 

 *ไมไดเบิกจาย
งบประมาณ
ท่ีตั้งไวตาม
โครงการ  แต
ไดดําเนินการ
ตามหนังสือ
จังหวัดตรังท่ี 
ตง 0019/ว 
4682  เรื่อง 
การจัดเก็บ
ขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐาน  
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

      

    

      เนื่องจากการ
แพรระบาด
ของโรคโควิด 
19 

3.เปนขอมูล
ประกอบใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 
4.เปนการ
ดําเนินการ
ตามนโยบาย
ของรัฐ 
 

(จปฐ.) และ
ขอมูลพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน 
(กชช.2ค)  ป 
2564 ซ่ึงได
ดําเนินการ
จัดเก็บขอมูล
ความจําเปน
พ้ืนฐานแลว
เสร็จเรียบรอย 

7 โครงการจัดประชุม
เพ่ือรับทราบนโยบาย
และกิจกรรมของ
เทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

  10,000  -  10,000     -
ดําเนิน
การ
เดือน

พ.ค.64 
- ส.ค.
64 

มีผูเขารวม
ประชุมไมนอย
กวารอยละ 80
ของ
กลุมเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 

  

  

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความท่ี  
ตง 52009/517 
ลว 10 ส.ค.64
เรื่อง  ขออนุมัติ
ยกเลิกการ
ดําเนินโครงการ
ประจําป
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

8 โครงการจิตอาสาเราทํา
ความดีดวยหัวใจเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 100,000   - 100,000     -จัดอบรม
เครือขาย
แกนนํา

จิตอาสาฯ 
และจัด
กิจกรรม
พัฒนา
พื้นที่

บริเวณใน
เขต

เทศบาล
นครตรัง
เดือนพ.ค.
64 - ก.ค.

64 

 -กิจกรรมอบรม
เครือขายแกนนํา
จิตอาสา  เราทํา
ความดีดวยหัวใจ
จํานวน 1  คร้ัง 
กลุมเปาหมาย 
ผูแทนองคกร
ชุมชนและ
ผูเก่ียวของในเขต
เทศบาลนครตรัง 
จํานวน  100 คน
แขกผูมีเกียรติ
จํานวน 10 คน 

  

  

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความที ่ 
ตง 52009/460 
ลว 20 ก.ค.64
เร่ือง  ขออนุมัติ
ยกเลิกการ
ดําเนินงานตาม
โครงการจิตอาสา
เราทําความดีดวย
หัวใจเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระ
เจาอยูหัวประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.
2564 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

9 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเทศบาลนครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000 23,374 26,626   

 

-ดําเนิน
วันท่ี 5 
มี.ค.64 
ณ หอง
ประชุม
โรงเรียน
เทศบาล 
1 (สังข
วิทย) 

รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมอบรม/
ประชุม/
สัมมนา/มีความ
พึงพอใจ 

 -มีผูเขารวม
โครงการฯ 
จํานวน 70 คน 
และมีความพึง
พอใจโดยรวมใน
การเขารวม
โครงการ ระดับ
มากข้ึนไป  รอย
ละ 97 และ
ประโยชนท่ีไดรับ
จากโครงการ 
ระดับมากข้ึนไป 
รอยละ 99   

1.สตรีมีความรู 
ความเขาใจใน
การดําเนินงาน
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เทศบาลนคร
ตรัง              
2.สตรีมี
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการกองทุน
พัฒนาบทบาท
สตรีเทศบาล
นครตรัง และ
ขับเคลื่อน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

            

 

     กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
เทศบาลนคร
ตรัง                
3.สตรีไดชวย
ประชาสัมพันธ
เพ่ิมสมาชิก
กองทุนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ  
สรางงาน สราง
รายได 
สนับสนนุการ
จัดทํากิจกรรม
สรางภาวะผูนํา 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

10 โครงการแผนแมบท
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

20,000    16,003.50    3,996.50    

 

-ดําเนิน 
การวันท่ี 
1 ธ.ค.63 
ณ  
อาคาร
อเนก 
ประสงค 
ชั้น 3 
เทศบาล
นครตรัง 

รอยละ 100ของ
จํานวนชุมชน
ท้ังหมดเขารวม
จัดทําแผน
แมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง 

 -มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 
186 คน  และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการ
เขารวมโครงการ 
ระดับมากข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 
88  

1.สมาชิกใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการคิด 
คนหา เรียนรู 
รวมกันจัดทํา
แผนแมบท
ชุมชนพ่ึงตนเอง           
2.สมาชิกใน
ชุมชนไดเสนอ
ปญหา และ
แนวทางการ
แกไขปญหาของ
ชุมชน ทําความ
เขาใจในการ
จัดทําแผน
แมบทชุมชน   
3.แผนแมบท
ชุมชนมีความ
สอดคลองกับ
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12                 
4.สมาชิกใน
ชุมชนสามารถ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ตนเองให
สอดคลองกับ
แผนแมบท
ชุมชนพ่ึงตนเอง
และเขาสู
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตาม
ความตองการ
ของชุมชน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม      
(กิจกรรมฝกอบรม
หลักสูตรสมารทโฟน
เพ่ือการเสริมสราง
ความเขมแข็งใน
ชุมชน) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

50,000     44,242    5,758    

 

-ดําเนิน 
การวันท่ี 
3-4 ธ.ค.
63  ณ 
อาคาร
อเนก 
ประสงค 
ชั้น 1 
เทศบาล
นครตรัง 

 -ผูเขารวม
โครงการจาก
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
ตรังและ
ผูเก่ียวของ
จํานวน 100 
คน 
-ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โดยรวมคิดเปน
รอยละ 80                    

 -มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 
52 คน  และมี
ความพึงพอใจ
โดยรวมในการ
เขารวมโครงการ 
ระดับมากข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 
100 
(เนื่องจาก
งบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรร
ไมเพียงพอตอ
การดําเนิน
โครงการ  จึงมี
ความจําเปนตอง
ลดกลุมเปาหมาย
จาก 100 คน 
เปน  52  คน 

1.ประชาชนท่ี
เขารวม
กิจกรรมมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การผสมผสาน
ทรัพยากร ภูมิ
ปญญา และทุน
ศักยภาพของ
ชุมชนและ
ทองถ่ินเขากับ
วิทยาการและ
เทคโนโลย ี     
2.ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
ตรังสามารถนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตางๆ 
มาใชในการ
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

เสริมสราง
องคกรชุมชน 
สังคม 
3.ประชาชนมี
สวนรวมในการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใน
ชุมชนดวยการ
ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ตางๆ 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

12 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีชุมชนเทศบาล
นครตรัง 
(กองสวัสดิการสังคม) 

  200,000  - 200,000 

  

 -ดําเนิน 
การ
เดือน
ก.ค.64 

รอยละ 80ของ 
ผูเขา 
รับการอบรม/
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให
ความรูและ
ทัศนศึกษาดู
งานมีความ 
พึงพอใจ 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความท่ี  
ตง52009/372 
ลว 17 มิ.ย.64
เรื่อง  ขออนุมัติ
ยกเลิกการ
ดําเนินโครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

13 โครงการสงเสริม
พัฒนาศักยภาพผูนํา
องคกรชุมชน 
คณะกรรมการบริหาร
ชุมชนและกลุมตางๆ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 200,000  - 200,000 

  

 -ดําเนิน 
การ
เดือน
มิ.ย.64 

รอยละ 80 ของ
ผูเขารวม
โครงการอบรม
มีความรูความ
เขาใจบทบาท 
หนาท่ีของ
ตนเองและมี
ความพึงพอใจ     

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง
52009/373 ลว 
17 มิ.ย.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

ในการเขารวม
โครงการ 

โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

14 โครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมและเพ่ือความ
เขมแข็งของกลุมสตรี 
(กองสวัสดิการสังคม) 

580,600  -   580,600 

 

  -ดําเนิน 
การ
เดือน
มี.ค.64 -
ส.ค.64 

 รอยละ 100
ของจํานวน
ชุมชนท่ีไดรับ
งบประมาณ
สามารถสง
หลักฐานการ
เบิกจายได
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 



 

-199- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

15 โครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมและเพ่ือความ
เขมแข็งชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 626,000   - 626,000  

 

  -ดําเนิน 
การ
เดือน
มี.ค.64 -
ส.ค.64 

รอยละ 100 
ของจํานวน
ชุมชนท่ีไดรับ
งบประมาณ
สามารถสง
หลักฐานการ
เบิกจาย 
ไดถูกตองตาม
ระเบียบ 

    

 -ยกเลิกการ
ดําเนินการตาม
บันทึกขอความ
ท่ี  ตง 
52009/517 ลว 
10 ส.ค.64เรื่อง  
ขออนุมัติยกเลิก
การดําเนิน
โครงการ
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

16 โครงการ
ประชาสัมพันธสูยุค
ไทยแลนด 4.0 
(กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 
 
 

100,000  -     100,000  

  

 ม.ค. - 
มี.ค. 64 
และ 
ก.ค. - 
ก.ย. 64 

รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

    ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรค
ไวรัสโควิด19 ไม
สามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

17 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
(กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

100,000  6,420  93,580     พ.ย. 
63 - 
ก.ย. 
64 

รอยละ 60 
ของ
กลุมเปาหมาย
ตามสัดสวน
สําหรับการ
ประชุม
ประชาคม
ทองถ่ินเขา
รวมโครงการ 

    

  
18 โครงการรวมพลัง

สรางนครตรังสีขาว 
(สํานักปลัด/กอง
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

50,000   -     50,000  

  

 พ.ค. 
64 

รอยละ 80 
ของผูเขารับ
การอบรมผาน
การประเมิน
ความรู 

    ยกเลิกโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณการ
แพรเชื้อโรค
ไวรัสโควิด19 
ไมสามารถ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมได 
 
 



 

-201- 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

19 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ
เทศบาลนครตรัง 
(กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

   950,000     344,000  606,000     ต.ค. 
63 - 
ก.ย. 
64 

รอยละ 80 
ของผูไดรับ
เอกสารมี
ความพึงพอใจ 

    -เชาเวลา
ออกอากาศ 
-รายงาน
ประจําป 

20 โครงการปรับปรุง
ระบบกระจายขาวไร
สายของเทศบาล 
(กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

1,100,000 857,675 242,325    ธ.ค. 
63 - 
เม.ย. 
64 

1 ระบบ       

21 โครงการอบรม
สัมมนาเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร(เดิมสํานัก
ปลัดเทศบาล ปรับ
โครงสรางเปนกอง
การเจาหนาท่ี) 

650,000  446,862.15  

              

  

หลักสูตรท่ี 1 
หลักสูตรการ
เสริมสรางธรรมาภ-ิ
บาลตอตานทุจริต 

 87,150.00   

      

 รอยละ 70 
ของบุคลากร
เทศบาลนคร
ตรังไดรับการ

 พนักงาน
เทศบาลเขารวม
การอบรม 
จํานวน 172 

ไดรับความรู
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ทัศนหลักธรร-   
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

พัฒนา
ศักยภาพ 

คน (179 คน) 
คิดเปน รอยละ 
96.09 
 

มาภิบาลเพื่อ
ทุจริตและ
กฎหมาย
ปองกันการท่ี
เกี่ยวของกับ
การทุจริตและ
การบริหาร
ความเส่ียงการ
ทุจริต 

  หลักสูตรท่ี 2 
หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับการเบิกจายของ 
อปท. 

  115,987.85           รอยละ 70 
ของบุคลากร
เทศบาลนคร
ตรังไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

พนักงาน
เทศบาลเขารวม
การอบรม 
จํานวน 149 
คน (150 คน)
คิดเปนรอยละ 
99.33 

ไดรับความรู
เกี่ยวกับ
ระเบียบท่ี
เกี่ยวของกับ
การเบิกจาย
ของอปท.และ
ระเบียบ
หนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวของกับ
การเบิกจาย
ของ อปท.   
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

  หลักสูตรท่ี 3                       
เนื่องจากเพ่ือ
เปนการปองกัน
และควบคุม
ไมใหเกิดการ
แพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ตองปฎิบัติให
เปนไปตาม
มาตรการ
ปองกันและ
ควบคุมในพ้ืนท่ี
จังหวัดตรัง 

  

หลักสูตรการพัฒนา
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับวินัยการ
รักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย 
 

                   

  หลักสูตรท่ี 4                    

  

หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะดานทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                     

  หลักสูตรท่ี 5                    

  

หลักสูตรการพัฒนา
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ
ความรับผิดชอบทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี                     
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/หนวยงาน 
งบประมาณ 

ตาม 
เทศบัญญัติ  

 เบิกจาย   คงเหลือ  

ผลการดําเนินการ 
หวง
เวลา 

ดําเนิน 
การ 

ตัวช้ีวัด 
โครงการ (KPI) 

ตาม
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

ผลผลิต/ 
ผลท่ีไดรับ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ/ 
ผลท่ีไดรับ 

เชิงคุณภาพ 
หมายเหตุ แลว 

เสร็จ 

อยู 
ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

ไมได
ดําเนนิการ
/ยกเลิก 
โครงการ 

และการดําเนินการ
ทางวินัย 

  รวมยุทธศาสตรท่ี 6 5,626,600 1,537,359.35 4,089,240.65 9 - 12 
     

รวม 124 โครงการ 260,430,640 169,074,318.11 90,736,321.89 50 10 64 
     

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 1) การประชาสัมพันธในปจจุบันใหเนนการใชโซเชียลมีเดียใหเพ่ิมข้ึน เพราะในทุกๆวงการใชสื่อใน
โซเซียลในการประชาสัมพันธ แมแตการเมือง 
 2) ควรนาํผลสะทอนจากขอเสนอแนะ ไปใชประโยชนในการใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความ
เดือดรอนประชาชน ทางฝายบริหารสามารถนําไปปรับใชได 
 3) หากเทศบาลฯมีโครงการ สรางหอสมุด / อินเตอรเน็ตโลก ใหเปนศูนยรวมของเด็ก /เยาวชน จะ
สามารถพัฒนาเยาวชนของจังหวัดตรังไดดีมากๆ 
 4) ควรใหความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน เพราะวิสัยทัศนจะเปนทิศทางในการพัฒนาตอไปใน
อนาคต 
 
2.2 ขอสังเกต 
 1) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง มีหลายหนา
อาจจะทําใหประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน ควรปรับปรุงใหกระชับข้ึน  
 2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน การใชวิธีสัมภาษณ ก็เปนตัวเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจและ
ไดผลแมนยํา แตมักจะติดปญหาการวางไมตรงกัน 

2.3 ขอเสนอแนะ 

 1) ควรใหคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คัดเลือกโครงการเปาหมายท่ีสําคัญของเทศบาล รอยละ 15 ของโครงการท่ีรับ
งบประมาณฯในปงบประมาณ 2565   
 2) การติดตามเรื่องการเบิกจาย และการลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการฯ ควรใชแผนการดําเนินการเปนหลัก
ในการติดตาม 
 3) ในปหนา ควรใสภาพ ในเลมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังดวย 
  

2.4 ผลจากการพัฒนา 

 1) จากการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง พบวา หนวยงานท่ีไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก คือ สถานธนานุบาล (คาเฉลี่ย 3.69)  ยุทธศาสตรท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด
อันดับแรก คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (คาเฉลี่ย 3.62)   
 2) การรักษาความสะอาดถนนหนทาง การไฟฟา คูคลองหนองน้ํา และสิ่งแวดลอมภายในเขตเทศบาล
นครตรัง  
 3) สถานท่ีทองเท่ียว และสวนสาธารณะ มีการพัฒนาดีข้ึน 
 4) มีทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย เพียงพอตอการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
 5) สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเขากับยุคดิจิตอล และNew Normal ในปจจุบันไดดี 
 6) การรับแจงปญหาไดหลากหลายชองทางและสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 
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2.5 ผลสรุปภาพรวม 

1) คะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวาจากจํานวนเต็ม 100 
คะแนน ไดคะแนน 87.31 คะแนน คิดเปนรอยละ  87.31 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือ
วาไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในระดับดีมาก 

2) คะแนนประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา จากจํานวนเต็ม 100 
คะแนน ไดคะแนน 90.21 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.21  แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรของเทศบาลนครตรัง ถือ
วาไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรและสอดคลองอยูในระดับดีมาก 

3) ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง  
(1) การติดตอ/ใชบริการท่ีสํานักงานเทศบาลนครตรังของผูตอบแบบสอบถามหรือบุคคลใน

ครอบครัว ในรอบปท่ีผานมา  พบวา  เคยมาติดตอใชบริการ จํานวน   124  คน คิดเปนรอยละ 31.23  ไมเคยมา
ติดตอใชบริการ จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ  68.77 

(2) การไดรับขอมูลขาวสารของผูตอบแบบสอบถามหรือบุคคลในครอบครัวเก่ียวกับการ
ใหบริการโครงการตาง ๆของเทศบาลนครตรัง พบวา เคยไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 
83.38  ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.62 

(3) ชองทางท่ีทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใหบริการ/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลนครตรัง  
    ลําดับท่ี 1 คือ รถแหประชาสัมพันธ  รอยละ 16.18   
    ลําดับท่ี 2 คือ วารสาร/แผนพับ/รายงานกิจการ รอยละ 14.75 
    ลําดับท่ี 3 คือ  Facebook รอยละ 13.60        

  ลําดับท่ี 4 คือ ระบบกระจายเสียงไรสายของเทศบาล/วิทยุกระจายเสียง รอยละ 11.32 
    ลําดับท่ี 5 คือ เว็บไซตของเทศบาล  รอยละ 11.04 
    ลําดับท่ี 6 คือ ปายประชาสัมพันธ  รอยละ 7.70 
    ลําดับท่ี 7 คือ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครตรัง  รอยละ7.04 
    ลําดับท่ี 8 คือ คณะกรรมการชุมชน  รอยละ 5.90 
    ลําดับท่ี 9 คือ บอรดประชาสัมพันธ  รอยละ 5.42 
    ลําดับท่ี 10 คือ ปายไฟวิ่ง (ปายจอ LED)   รอยละ 3.14 
    ลําดับท่ี 11 คือ Youtube / Line รอยละ 2.76 
    ลําดับท่ี 12 คือ เวทีชาวบาน  รอยละ 0.86 
    ลําดับท่ี 13 คือ อ่ืนๆ  รอยละ 0.29 

 (4) ความพึงพอใจตอรูปแบบการประชาสัมพันธของเทศบาลนครตรัง พบวา มีผูท่ีพึงพอใจมาก 
จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.81  ผูท่ีพึงพอใจปานกลาง  จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.03 ผูท่ีพึง
พอใจมากท่ีสุด  จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.86 มีผูท่ีพึงพอใจนอยมาก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
3.78 และมีผูท่ีพึงพอใจนอย  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.52 

4) ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล จากตารางท่ี 22 สามารถสรุปความพึงพอใจ
ตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครตรังในภาพรวม รวมท้ัง 43 ประเด็น คาเฉลี่ยเทากับ3.57  ซ่ึงอยู 
ในระดับพึงพอใจมาก  และพบวา   

หนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  สถานธนานุบาล (คาเฉลี่ย 3.69) 
รองลงมา คือสํานักการศึกษา (คาเฉลี่ย 3.66)   และสํานักปลัดเทศบาล (คาเฉลี่ย 3.64) ตามลําดับ   
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สวนหนวยงานท่ีไดรับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย คือ สํานักชาง (คาเฉลี่ย 3.53) ลําดับ
ถัดไป คือ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ (คาเฉลี่ย 3.50) และ กองคลัง (คาเฉลี่ย 3.39) ตามลําดับ   

5) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร จากตารางท่ี 23  สามารถสรุปความพึงพอใจ 
ตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตรในภาพรวม  คาเฉลี่ยเทากับ 3.59  ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก  และพบวา  

 ยุทธศาสตรท่ีไดรับความพึงพอใจ อันดับแรก คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
เปนเลิศพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (คาเฉลี่ย 3.62)  รองลงมา คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสังคม 
คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข (คาเฉลี่ย 3.60) และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ควบคูการ
สงเสริมการทองเท่ียว และอนุรักษเชิดชูอัตลักษณของทองถ่ิน และยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (คาเฉลี่ย 3.59 เทากัน) และลําดับสุดทาย คือ  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพ และยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน (คาเฉลี่ย 3.56 เทากัน)    

6) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม จากตารางท่ี 24 ความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานท้ัง 10 ดาน ในภาพรวมมีคาเทากับ3.62 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก  และพบวา   

 ดานท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรมผานสื่อตางๆ (คาเฉลี่ย3.75)  รองลงมา คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนตัดสินใจในโครงการและรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ (คาเฉลี่ย 3.64) และการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ (คาเฉลี่ย 3.63) ตามลําดับ   
  สวนดานท่ีไดรับความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย คือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุงแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน (คาเฉลี่ย 
3.59 เทากัน) ลําดับถัดไป คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และตรวจสอบ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล และความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.58
เทากัน) และการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.57) ตามลําดับ 

 7) โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท้ังสิ้น 124 โครงการ  งบประมาณ 260,430,640บาท 
มีผลการเบิกจาย 169,074,318.11 บาท คิดเปนรอยละ 64.92  โดยมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
50 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.32 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ8.07  ยังไมได
ดําเนินการ/ยกเลิกโครงการ จํานวน 64 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.61 และมีโครงการท่ีหนวยงานแจงยกเลิก
โครงการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จํานวน 61 โครงการ รวมงบประมาณ 23,676,600
บาท 

8) โครงการงบลงทุนประจําป 2564 มีท้ังสิ้น 147 รายการ งบประมาณ 98,317,250 บาท โดยมีรายการ
ท่ีอยูในข้ันตอนการกําหนดรูปแบบ จํานวน 14 รายการ คิดเปนรอยละ 9.52 ดําเนินการทางพัสดุ จํานวน 32 
รายการ คิดเปนรอยละ 21.78 บริหารสัญญา จํานวน 14  รายการ คิดเปนรอยละ 9.52  เบิกจายจํานวน 83
รายการ คิดเปนรอยละ 56.46 และยกเลิกรายการ จํานวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 2.72 

9) ผลการดําเนินการโครงการคางจายป พ.ศ. 2560 – 2563 ซ่ึงมีจํานวน 98 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 
455,389,450 บาท มีผลการเบิกจาย 110,698,349.11 บาท คิดเปนรอยละ 24.31  จําแนกตามข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนกําหนดรูปแบบจํานวน  0 รายการ คิดเปนรอยละ 0 อยูในข้ันตอนดําเนินการทางพัสดุ 5 รายการ คิดเปน 
รอยละ 5.10 อยูในข้ันตอนการบริหารสัญญา จํานวน 14 รายการ คิดเปน รอยละ 14.29 อยูในข้ันตอนการ
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เบิกจาย จํานวน 73 รายการ คิดเปน รอยละ 74.49  และยกเลิกรายการ จํานวน  6  รายการ คิดเปนรอยละ 
6.12 

3. ความเห็นหรือขอสังเกตขอเสนอแนะการพัฒนาทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจากสภาเทศบาล 
สภา เทศบาลนครตรั ง  ไ ด มี ก า รประชุ มสภา เทศบาล  ส มัยส า มัญ  ส มัย ท่ี  4  ประจํ าป  

พ.ศ.  2564 เ ม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  2564 เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครตรัง  
(อาคารอเนกประสงค ชั้น 4)  โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลนครตรังมีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

 
4. ความเห็นหรือขอสังเกตขอเสนอแนะการพัฒนาทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมเมขลา ชั้น 3  สํานักงานเทศบาลนครตรัง  โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและได
เสนอความเห็นหรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี ้

1) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครตรัง ยาวเกินไป 
ควรปรับใหกระชับ ลดจํานวนหนาลง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริง  

2) การประชาสัมพันธควรเนน ชองทางOnline ผานทาง Facebook  และ Website ใหมากข้ึน 
เนื่องจากประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและกระจายขอมูลไดอยางท่ัวถึง  

3) สําหรับสํานัก/กอง ท่ีไดคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล อยู 3 อันดับ
สุดทายขอใหกลับไปพิจาณาแกไขและพัฒนาใหดีข้ึน หรือควรทบทวนหัวขอในแบบสอบถามตรงตามภารกิจ
ของสํานัก/กอง มากนอยเพียงใด 

4) ควรประเมินโครงการ เพ่ือจะไดทราบความพึงพอใจในแตละดาน จะทําใหเห็นผลการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน หรืออาจประเมิน ณ จุดใหบริการเพ่ือทราบผลทันทีทันใด 
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