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ค าน า 

เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินการจัดท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  
นครชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนครชุม และจะได้น าข้อมูลที่ได้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนานี้ มาใช้ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนครชุม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  
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บทน า 
 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง           
ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิเช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมการคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปรงใส่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น    
ของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่ง     
ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จได้ด้วย 

              ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ท าให้การด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและ (5) ท าให้เกิดความ    
แจ่มชัดในการด าเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการ
ประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ 
พัฒนาการแข่งขัน และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 

              ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น “การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ที่มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจนั้นจึงกล่ าวได้ว่า “การวางแผน   
คือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้
องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 

               จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หาก           
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบ
ติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 
               การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
ของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

              ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน       
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

              โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็น
สิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่
กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) 
เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

              ในส่วนของ “การประเมินผล”  นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
....................................................................................................................................................................... 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลนครชุม 
 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ   
   พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
   
 
 
 

แบบที่  1 การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
....................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลนครชุม 
2. รายงานผลการด าเนินงาน    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561 
เทศบาลต าบลนครชุม เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การจัดวางผังเมืองและ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

56 91,471,000.00 62 98,447,000.00 53 88,916,000.00 55 91,186,000.00 

2.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 

18 5,170,000.00 18 5,470,000.00 18 5,770,000.00 18 5,770,000.00 

3.การยกระดบัคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

5 6,622,000.00 5 6,622,000.00 5 6,622,000.00 5 6,622,000.00 

4. การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

51 7,822,760.00 51 7,822,760.00 51 7,822,760.00 51 7,822,760.00 

5.การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง 

22 1,396,380.00 18 1,352,500.00 18 1,352,500.00 18 1,352,500.00 

6.การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย 

2 850,000.00 2 850,000.00 2 850,000.00 2 850,000.00 

7.การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 

38 4,274,000.00 38 4,112,000.00 38 4,112,000.00 38 4,112,000.00 

รวม 192 117,606,140.00 194 124,676,260.00 185 115,445,260.00 187 117,715,260.00 
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รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561 
เทศบาลต าบลนครชุม เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

เดิม 
จ านวนโครงการ 
ที่เพิ่มและโอนมา  

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก  

รวม  

1.การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 9 0 56 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน 12 6 0 18 

3.การยกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 1 0 5 

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 45 6 0 51 

5.การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 16 6 0 22 

6.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพฒันาการเกษตรปลอดภัย 2 0 0 2 

7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 36 2 0 38 

รวม 162 30 0 192 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลนครชุม เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

1.การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56.0 29.17 91,471,000.00 77.78 7.0 9.72 6,210,200.00 32.52 4.0 8.51 2,230,000.00 17.95 4.0 8.51 2,230,000.00 17.95 4.0 8.70 2,230,000.00 26.49 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 18.0 9.38 5,170,000.00 4.40 14.0 19.44 4,822,000.00 25.25 9.0 19.15 4,169,305.00 33.56 9.0 19.15 4,168,805.00 33.55 8.0 17.39 163,485.00 1.94 

3.การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 5.0 2.60 6,622,000.00 5.63 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

51.0 26.56 7,822,760.00 6.65 20.0 27.78 4,976,326.00 26.06 18.0 38.30 4,179,628.16 33.64 18.0 38.30 4,179,628.16 33.64 18.0 39.13 4,179,628.16 49.65 

5.การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
ท่ีเข้มแข็ง 

22.0 11.46 1,396,380.00 1.19 16.0 22.22 913,880.00 4.79 6.0 12.77 335,600.00 2.70 6.0 12.77 335,600.00 2.70 6.0 13.04 335,600.00 3.99 

6.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 2.0 1.04 850,000.00 0.72 2.0 2.78 400,000.00 2.09 1.0 2.13 349,180.00 2.81 1.0 2.13 349,180.00 2.81 1.0 2.17 349,180.00 4.15 

7.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

38.0 19.79 4,274,000.00 3.63 13.0 18.06 1,774,000.00 9.29 9.0 19.15 1,160,665.00 9.34 9.0 19.15 1,160,665.00 9.34 9.0 19.57 1,160,665.00 13.79 

รวม 192.0   117,606,140.00   72.0   19,096,406.00   47.0   12,424,378.16   47.0   12,423,878.16   46.0   8,418,558.16   
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ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รอบเดือนเมษายน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ 

ร้อยละ 
(ตามแผน) 2561 (ตามแผน) 2561 

1.การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง  26 4 15.38 41,941,000 4,110,200 9.80 
รักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและ 
เกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ า 

      

1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง 29 2 6.90 30,905,000 250,000 0.81 
รักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ       
1.3 พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร 1 - - 100,000 - - 
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงเป็น      
เครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร 

3 - - 27,625,000 - - 
      

1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง - - - - - - 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

      

2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

3 2 66.67 60,000 40,000 66.67 
      

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหาร
จัดการขยะและของเสียอันตราย 

13 10 76.92 5,050,000 200,000 3.96 
      

2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัด
พลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2 2 100.00 60,000 40,000 66.67 
      
      

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

      

3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 1 - - 6,500,000 - - 
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการ
พัฒนาท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2 - - 50,000 - - 
      
      

3.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็น
เอกภาพครบวงจร และเป็นสากล 

1 - - 42,000 - - 
      

3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุก
รูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล 

1 - - 30,000 - - 
      

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 

33 11 33.33 4,659,960 2,483,526 53.30 
      
      

4 .2  ก า ร ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 

7 7 100.00 175,000 290,000 165.71 
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ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รอบเดือนเมษายน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
 (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวนงบประมาณ งบประมาณ 

ร้อยละ 
(ตามแผน) 2561 (ตามแผน) 2561 

4.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็น
องค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรมและปรองดองสมานฉันท์ 

2 1 50.00 405,000 - - 
      
      

4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความ
มั่นคงของประชาคมอาเซียน 

1 - - 250,000 - - 
      

4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 2 2 100.00 200,000 200,000 100.00 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

7 3 42.86 2,012,800 2,152,800 106.96 
      

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 

      

5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

6 6 100.00 580,000 630,000 108.62 
      
      

5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และ
พัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

6 4 66.67 196,380 63,880 32.53 
      
      

5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

1 - - 100,000 - - 
      
      

5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 2 100.00 190,000 200,000 105.26 
5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้
มาตรฐาน 

8 5 62.50 420,000 160,000 38.10 
      

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัย 

      

6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 2 100.00 510,000 360,000 70.59 
      

6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการ
พัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
6.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย 

- - - - - - 
      

1 1 100.00 350,000 50,000 14.29 
      

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

      

7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

24 10 41.67 2,162,000 1,354,000 62.63 
      

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของ
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

47 22 46.81 7,725,200 571,100 7.39 
      

รวม 231 96 41.56 132,299,340 13,155,506 9.94 
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ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
 
4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจ าปี   2561  
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนิน งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ด าเนินการ 

เสร็จแล้ว 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 - - 7,449,600 7,689,900  

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

 - - 34,500 34,000  

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

 - - 2,544,000 2,920,800  

รวม 3 - - 10,028,100 10,644,700  
 
ส่วนที่  4   ปัญหา และอุปสรรในการปฏิบัติงาน 

 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลนครชุมในการพัฒนามีน้อยกว่าความต้องการโครงการและ

กิจกรรมการพัฒนาในแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. โครงการการพัฒนาที่จ าเป็นบางโครงการมีค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในคราวเดียว 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

1. ด้านการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลต าบลนครชุม 
    การบริหารงานของเทศบาลต าบลนครชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ยึดหลักการ    

มีส่วนร่วมของประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก าหนดแนวทางของกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ รับฟังข้อเสนอแนะ 
ค าปรึกษา เพื่อมาก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ก ากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความ
สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล สนับสนุน
ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอส าหรับการให้บริการของประชาชน  

2. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลนครชุม ได้ร่วมจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวของ

จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม และจังหวัดก าแพงเพชร  และ
ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ดังนี้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมโดยชุมชน 

3. ด้านสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และการค้าในเขตเทศบาลต าบลนครชุม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพ และการค้าขาย โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
สนับสนุนการด าเนินโครงการจัดตลาดย้อนยุคท้องถิ่นนครชุม พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาการค้าขายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม  

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเทศบาลต าบลนครชุมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
4.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้จัดระบบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สนับสนุนจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินกิจกรรมด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 

1. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. โครงการอบรมให้ความรู้การก าจัดน้ าเสียแก่ชุมชน 
4. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่นักเรียนและประชาชนในการแยกขยะมูลฝอย  
5. โครงการสร้างจิตส านึกมิให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ าสาธารณะ 
6. โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทในชุมชน 
7. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
8. โครงการถนนปลอดถังขยะ 



14 
 

9. โครงการอบรมเรื่องการบ าบัดน้ าเสียด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในโรงเรียน 
11. โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 
12. โครงการรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 
13. โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน 

4.2 การบริการด้านสาธารสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลนครชุม ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่และภารกิจในการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
การฟ้ืนฟูและป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม และใกล้เคียง ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนี้ 

1. โครงการจ้างแพทย์ช่วยปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลนครชุม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (data center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และวัสดุส านักงาน ในการจัดบริการทางการแพทย์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
5. โครงการจ้างบุคลาการช่วยปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6. โครงการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล

ต าบลนครชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาล

ต าบลนครชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลต าบลนครชุม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
9. โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Metabloic) 
11. โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน 
12. โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
14. โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเรื้อรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
15. โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
16. ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง ติดบ้าน ด้วยการแพทย์แผนไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
17. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
18. คัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
19. คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
20. คัดกรองเบาหวานและความดัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
21. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



15 
 

22. ขึ้นทะเบียนและให้ความรู้ เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างการผู้ พิการรายใหม่ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

23. รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

4.3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้พัฒนาระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครชุม 1      

(ทางหลวงหมายเลข 1078) มีความยาว 2,850 เมตร ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 2 – 5 ต าบล
นครชุม 

2. โครงการปรับปรุง และซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต ถนนราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 5 ต าบล
นครชุม 

3. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนนครชุม ซอย 4 (ซอย
วินัย) ถึงนครชุม ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์) ต าบลนครชุม 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองสวนหมากฝั่งตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ 3 ต าบลนครชุม 

5. โครงการติดตั้งมุ้งลวดรอบห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นครชุม 
 

๔.๔ ด้านการศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา และระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (คลองสวนหมาก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนครชุม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 
ตามท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔.๕ ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการ

กีฬาและนันทนาการ ดังนี ้
1) โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลสัมพันธ์ชุมชน  
2) โครงการแข่งขันกีฬาของพนักงานเทศบาล , ชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ 
3) โครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม 

 

๔.๖ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ที่ผ่านมา เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดังนี้  
   ๑) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

2) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
 ๒) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 ๓) โครงการส่งเสริมกินแกงขี้เหล็กเพ็ญเดือนสิบสอง 
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 ๔) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
 

๕. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม  
การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มาร่วมกิจกรรมการ

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ       
สาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
นครชุม หรือถึงการร่วมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยกับส่วนราชการต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดของ
เทศบาลต าบลนครชุม ได้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

๕.๓ สนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส าหรับชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยให้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย 

๕.๔ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นงบประมาณส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหากประสบเหตุ          
สาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ซึ่งจะท าให้เทศบาลต าบลนครชุม สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที  

๕.๕ จัดสรรงบประมาณและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
วันส าคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ ฯ เป็นต้น เพ่ือให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและการ   
ลดอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

๕.๖ จัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม หรือประชาชนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน 

        5.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม 
    1) ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการและ
กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในกรอบของงบประมาณท่ีเทศบาลต าบลนครชุมตั้งประมาณการรายรับไว้ 
    2) ควรมีการประสานงานกับส่วนราชการที่มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมและโครงการที่เกินกว่าศักยภาพของเทศบาลต าบลนครชุม 
 
        

ลงชื่อ 
(นายพรเทพ  ศิลารักษ์ ) 

            ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 


