ส่วนที่ 1
บทนำ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล ที่มีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการบริหารงาน ดังนี้
ประการที่หนึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแผนที่มีลักษณะและองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิ น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
ประการที่สอง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่มีลักษณะและองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้น สาหรับ ปี งบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุ ม
ระยะเวลาสี่ปี
ประการที่ ส าม แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี ซึ่ งเป็ น แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ กาหนด
วิสั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตั ว ชี้ วัด ค่ าเป้ าหมาย และกลยุ ท ธ์ โดยสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล แผนพัฒ นา
หมู่ บ้ า นหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นา ที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ห มายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงการติดตามและการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพื่อดาเนินงานนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นจากผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติ
จากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (20 ปี)
THAILAND 4.0 แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ได้กาหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหาร
จัด การแผนพัฒ นาได้ ข้อตกลง อานาจและหน้าที่ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จาเป็ นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ

ดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน
จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่ อ การท างานเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสามารถบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของแผนได้ ด้ ว ยเหตุ ผลที่ มี ก ารวางแผนมี
ความสาคัญ 5 ประการคือ
(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน
(5) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรั บ อนาคต เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบรรลุ ผ ลที่ ป รารถนา จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น แม้ ว่ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมี
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น ที่ ดีเท่ าไรก็ตาม แต่ห ากไม่ส ามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนิน งานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่ส ามารถที่ จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติ ด ตามและการประเมิ น ผลถือ ได้ ว่าเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุงประสิ ท ธิภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับ
การดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ
แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์ ห รือได้รับ น้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น เกิดปัญ หาในการควบคุมคุณ ภาพของการดาเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการ
ติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล”
นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุ ง

แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ที่ ส ามารถน าไปในการปรับ ปรุ งและการตั ด สิ น ใจต่ อ ไป นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลยั งถื อ เป็ น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ
เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ รับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็น
กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึง
พอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม
พ.ศ. 2561) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 29 และ ข้อ 30 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เป็ นการประเมินประสิทธิภ าพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุท ธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางาน
เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพั ฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี ว่าเป็น ไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่
กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าห มายที่
กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตาม
และประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุม
ถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input)
การติ ดตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ (implementation process) การประเมิน ผลิ ตนโยบาย
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts)
สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล
หรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติ ดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสาคัญของการติ ดตามและประเมิ นผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณเงิน อุด หนุ น เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้ ว ยวิธีการอื่ นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปจั ด ท างบประมาณนี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยวิธีก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ ใช้แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานคลั งรวบรวมรายงานการเงิน และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่
มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้ เงิน
อุดหนุน

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาได้อย่ างเป็ น รูป ธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses)
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร
บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิด
ผลสั มฤทธิ์เชิ งคุณ ค่าในกิจ การสาธารณะมากที่ สุ ดและเมื่ อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ ดาเนิน การและจะต้อ งมีความสุ ขุ ม
รอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุ ดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบ ดาเนิ น การและจะต้องตั้งรับ ให้ มั่น รอโอกาสที่ จะดาเนิน การและตั้งมั่ น อย่างสุ ขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุง
ให้ ดีขึ้น ตั้งรับ ให้ มั่น เพื่ อรอโอกาสและสุ ดท้ ายเมื่ อมี โอกาสก็จะต้องใช้พัน ธมิตรให้ เกิด ประโยชน์เพื่อดาเนิ นการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิดกระบวนการพัฒ นาท้ องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ง ยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติ ดตามและประเมิ นผล
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขัน้ ตอนการติ ดตามและประเมิ นผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)

5. กรอบและแนวทางในการติ ดตามและประเมิ นผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่
2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่ นทราบในที่เปิด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นับ แต่ วัน รายงานผลและเสนอ
ความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกาหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง โดยให้มีการประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผล สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลเกาะสีชังและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง ดังนั้ น เพื่อให้ สอดคล้องกับ ระเบี ยบฯ และการจัดทาแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ปี ให้ สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้อ งการและแนวทางการพั ฒ นาที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละสถานการณ์ ภ ายนอก จึ งต้ อ งมี การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน และสรุปรายงานผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชังทราบโดย
ทั่วกัน
การติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา เป็ น เครื่องมือ ที่ จาเป็ น ในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ดาเนิ น โครงการ/กิจกรรม ปั ญ หาที่กาลั งเผชิญ อยู่ ประสิ ทธิภ าพของวิธีการดาเนินงานให้ ลุล่ วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
6. ระเบียบ วิ ธีการและเครื่องมือที่ ใช้ในการติ ดตามและประเมิ นผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
กรรมการ

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
กรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้ าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมิน ผลของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ดาเนินการโดยการนาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) มาเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปีว่ามีการนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลอย่างไร ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้
1) การจั ด ท าการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่ อ รายงาน
สถานการณ์ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากจานวนโครงการที่ ดาเนินการแล้ว
เสร็จหรือจานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือจานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์
หน่วยวัด : จานวนโครงการ
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง
แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
วิธีการวัด/สูตรคานวณ :
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือ โครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ
หรือ จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์
อาทิ มีจานวนโครงการที่ดาเนิ น การแล้ว เสร็จในยุ ทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 10 โครงการ จาก 20 โครงการ
ดังนั้น ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงเท่ากับ (10x100)/20 = 50 %
เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
(1) ทาการเปรียบเทียบกับข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนฯ

(2) หากมีร้อยละของโครงการที่ดาเนินงานแล้วเสร็จมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีป ระสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น งานตามแผนที่กาหนด ในทางกลั บกัน หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
สัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ สะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของแต่ละปี ซึ่งมีการพิจารณา
มอบหมายบุคลากรแต่ละตาแหน่งที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลในระบบ e – plan ประกอบด้วย
2.1 บุคลากรด้านการวางแผน รับผิดชอบนาเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุ มัติงบประมาณ นโยบายเร่งด่วน (ยาเสพติด) ดูแลระบบในภาพรวม รวมถึง ทาหน้าที่
ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านนาเข้าข้อมูลด้านอื่น ๆ ลงเข้าในระบบ e-plan ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.2 บุคลากรด้านการคลัง รับผิดชอบนาเข้าข้อมูล การลงนามสัญญาโครงการ การเบิกจ่าย
สถานการณ์ดาเนินการ รายรับและรายจ่าย
2.3 บุคลากรด้านการศึกษา รับผิดชอบนาเข้าข้อมูลด้านการศึกษา
2.4 บุคลากรด้านช่าง รับผิดชอบนาเข้าข้อมูลระบุพิกัดโครงการและรายงาน GIS
นอกจากนี้ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปียังมีความ
สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตร 287 วรรค 3 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบ
ปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ดังกล่าวข้างต้นอาจจะดาเนินการควบคู่กับการใช้
แบบรายงาน 3 รูปแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กาหนดไว้เป็นแนวทาง คือ
1.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
1.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
1.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
1.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
7. ประโยชน์ ของการติ ดตามและประเมิ นผล
7.1 ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
7.2 เห็ น จุ ด ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ งแก้ ไขอย่ างชั ด เจน ทั้ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงาน ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.3 ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทาง

การปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
7.4 ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร
เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ยิ่งขึ้น
7.5 ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
7.6 ท าให้ ท ราบว่าแผนงานที่ น าไปปฏิ บั ติ มี จุด แข็ ง (strength) และจุ ด อ่อ น (weaknesses) อะไรบ้ าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
นาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.7 ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนานโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
7.8 การประเมิ น จะชี้ให้ เห็ น ว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญ หาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพีย งใด มีปัญ หาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่ านี้ได้ ผ ล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
7.9 การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิก
8. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชงั
8.1 นายสุรพล ตินตะบุระ
8.2 นายกิตติ ชมแสงแก้ว
8.3 นายมานพ ตันติพิพัฒน์กุล
8.4 นางจิระวรรณ ศิริรัตนะ
8.5 นางรัตนา โกเกตุ
8.6 นางวิญญา ผ่องใส
8.7 นายเจษฎา มีสุข
8.8 นางขวัญใจ รุ่งเรืองศรี
8.9 นายอภิชาต มินาลัย
8.10 ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
8.11 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าส่วน
หัวหน้าส่วน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ 2
นโยบำยกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลเกำะสีชัง
ก. วิ สยั ทัศน์
“เกาะสีชังเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่งดงามด้วยธรรมชาติ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันด้วย
ความผาสุก มุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นเมืองพิเศษขนาดเล็กของเมืองไทย”
ข. นโยบายของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ น ฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
นโยบำยกำรพั
จากวิสั ย ทัศน์ ดังกล่ าวข้างต้น ได้น ามากาหนดเป็ นนโยบายการบริห ารงานของเทศบาลตาบลเกาะสี ชัง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะสีชังได้กาหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชั งไว้
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชังเป็นไปในทิศทางที่แน่นอนและชัดเจนครอบคลุมภารกิจหลักของเทศบาล
สามารถดาเนินการบริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่อระบายน้า จัดให้ มี
ระบบไฟฟ้า ประปา ตลอดจนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการประสานงานและขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้เน้นการสร้างจิตสานึก ความรู้ความเข้าใจและการมีส่ว นร่วมในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนให้มากที่สุด
3. ด้านการพั ฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ โดยการประสานงานความร่วมมือด้านการพัฒ นาอาชีพและ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน วางรากฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้ นที่และความต้องการ
ของตลาด โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเอกชน ประสานภาคเอกชนและส่วนราชการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่
4. ด้านการพัฒนาด้านสังคม โดยการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจและสติปัญญา โดยปรับปรุงการจัดการศึกษา พัฒนากีฬาและนันทนาการสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง
และการมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของคนในชุม ชน ตลอดจนส่ งเสริมให้ ป ระชาชนยึด มั่น และปฏิ บั ติต าม
หลักธรรมของศาสนาในการดาเนินชีวิต
5. ด้ านการพั ฒ นาด้ านการเมื อ งการบริ ห าร โดยรณรงค์ เผยแพร่ ค วามรู้ ห ลั ก การประชาธิ ป ไตยให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และบทบาททางการเมืองอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากครอบครัว พัฒนาระบบการ
บริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการให้บริการประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจการสาธารณะ

ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหารนาวิสัยทัศน์ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาอาเภอ มาใช้
เป็นแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ไว้ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ คือ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการสนั บสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูล เชิงคุณ ภาพ มีความจาเป็น และสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ ที่ได้รับจากแผนพัฒ นา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) ดาเนินการโดยการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มาเปรียบเทียบกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีว่ามีการนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลอย่างไร เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นา ซึ่งจะแสดงให้ เห็ น ว่าการพั ฒ นาเป็ น ไปในแนวทางใด บรรลุ วัตถุป ระสงค์การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และตอบสนองต่ อ
วิสัยทัศน์หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดทาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อรายงานสถานการณ์ผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยพิจารณาจากจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จหรือ
จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ หรือจานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบ
กับจานวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์
หน่วยวัด : จานวนโครงการ
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง
แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
วิธีการวัด/สูตรคานวณ :
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ หรือ โครงการที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ
หรือ จานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์
2) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

แบบที่ 1 กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......เทศบำลตำบลเกำะสีชัง....

ประเด็นกำรประเมิน

มีกำร
ดำเนินกำร

1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
2 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.12 มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.13 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส (3 เดือน)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่มีกำร
ดำเนินกำร

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม –
ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1, 2
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
หมำยเหตุ : เทศบำลตำบลเกำะสีชัง 1 ปี
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
3. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
2561

ยุทธศำสตร์

จำนวน

งบประมำณ

2562
จำนวน

งบประมำณ

2563
จำนวน

งบประมำณ

2564
จำนวน

งบประมำณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

17

102,870,000.00

61

593,700,000.00

42

398,120,000.00

33

319,320,000.00

50

18,556,000.00

51

19,706,000.00

50

13,556,000.00

50

16,556,000.00

21

19,782,000.00

22

29,782,000.00

21

19,782,000.00

21

19,782,000.00

78

391,125,000.00

85

408,625,000.00

80

426,625,000.00

77

453,125,001.00

14

24,620,000.00

14

29,620,000.00

14

29,620,000.00

24

38,523,200.00

23

3,423,200.00

24

4,423,200.00

23

3,423,200.00

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35

8,011,500.00

35

8,011,500.00

35

8,061,500.00

35

8,061,500.00

รวม

239

603,487,700.00

291

1,092,867,700.00

266

900,187,700.00

253

849,887,701.00

14

29,620,000.00

2.2 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

ลำดับ
ที่
1
2
3
4

โครงกำร/กิจกรรม
เบี้ยยังชีพคนชรา
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เงินเดือนครู
ค่าจัดการเรียนการสอน

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้
งบประมำณ งบประมำณ
เสร็จแล้ว ดำเนินกำร ดำเนินกำร
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ำยไป
4,100,000.00 2,123,800.00
✓
600,000.00 475,200.00
✓
3,819,300.00 375,320.00
✓
229,500.00 114,750.00
✓
รวมทั้งสิ้น 8,748,800.00 3,089,070.00

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามยุ ทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภ ายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยในรอบเดือนเมษายนจะเริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำลตำบลเกำะสีชัง
1.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระยะ 6 เดือน รอบเดือนเมษำยน (ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์และจำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสีปี
17
50

จำนวนโครงกำร
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
บัญญัติ
ของโครงกำรที่
(นำไปปฏิบัต)ิ
ปรำกฏในแผนฯ
2
11.76
16
32.00

21

1

4.76

78

6

7.69

14

2

14.29

24

15

62.50

35

12

34.29

239

54

22.59

การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รอบเดือนเมษายน 2561 เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวัน ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เรื่อ ง แนวทางและหลั ก เกณฑ์ การจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีป ระสิทธิภาพ ตามระเบี ยบและหนังสือสั่ งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้ดาเนิ น การวัดคุณ ภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและการติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดย
สรุปผลการติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

ผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
สำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบเดือนเมษำยน 2561

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
2. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
3. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
4. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
5. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้
ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (4
ปี)
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณทีผ่ ่านมา 4 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
รวม
ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
5
5
3
5

คะแนนที่ได้
9.00
9.00
9.00
9.00

3

2.50

4
5
3
5
5

3.00
4.50
2.50
4.50
4.50

4
5
5

3.50
4.50
4.50

3
100

3.00
88.00

รำยละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นทีต่ ้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค) หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ
2. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
สำมปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ

4.00
4.50
2.50
4.00

คะแนนที่ได้
9.00

9.00

เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
3. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
สำมปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
4. แนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการ
และยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5. โครงกำรพัฒนำ
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
กับโครงการ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มคี วาม
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมกับโครงการ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตั ิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
งบประมาณได้ถูกต้อง
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่ เป้าหมายหลัก ใครคือกลุม่ เป้าหมาย
รอง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่องสามปี

9.00

9.00

4.00

4.50

2.50

4.00

2.50

มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (4 ปี)
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย

5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ

5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปี
ย้อนหลังตามความเป็นจริง

5.9 โครงการแต่ละโครงการ
ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดทาโครงการ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality)
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4)
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์
ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็น
จริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มรี ะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 4 ปี ทุก
โครงการ
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4.50

2.50

4.50

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้
ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
กาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนินการได้
กับโครงการ
ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
กับวัตถุประสงค์
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
5.14หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04และ แบบ
คล้องกับ แบบ ยท. 03 และแบบ ยท. ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
04
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.50

รวมคะแนน

88.00

ส่วนที่ 4
ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตาบล
เกาะสีชัง จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดื อ นเมษายน 2561 ในระบบ e-plan และได้ น าข้ อมู ล ในระบบอี แ พลนดั งกล่ าวมาใช้ ในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้

ส่วนที่ 5
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

รอบเดือนเมษำยน 2561
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 ถึง มีนำคม พ.ศ. 2561)
1. ผลการติ ดตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และเพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 1
1.1 เทศบาลตาบลเกาะสีชังได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.2 เทศบาลตาบลเกาะสีชังสามารถดาเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 11.11
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
กำรดำเนินงำน
ข้อบัญญัติปี 2561
ดำเนินกำร
2561 และแผนเพิ่มเติม
ได้จริง
จานวนโครงการ
239
54
6
คิดเป็นร้อยละ
11.11
ปัญหำปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชงั
2. ปัญหา/อุ
2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีดังนี้
ปัญหา
1) เทศบาลตาบลเกาะสีชังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
3) หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
1) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลเกาะสีชังยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) เทศบาลตาบลเกาะสีชังไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) เทศบาลตาบลเกาะสีชังไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค

1) เทศบาลตาบลเกาะสีชังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนตาบลได้ทั้งหมด
2) เทศบาลตาบลเกาะสีชังตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
3. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีระดับความสาเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 การดาเนินงานของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
1) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลตาบลเกาะสีชังควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
3.2 การบริการประชาชน
1) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ
สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวและวิทยุชมชนมากกว่านี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง ในการบริการของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตาบลเกาะสีชังสามารถดาสามารถดาเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ส่วนที่ 6
ผลกำรติดตำมและประเมินทรัพย์สิน
กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดาเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนนรางระบายน้า หนอง
คลอง สระ สวนสาธารณะ เป็ น ต้น วิธีการติ ดตามและประเมิน ผลเช่น นี้ ต้องมี การเก็ บ วิเคราะห์ ข้อมู ล (data
analysis) ทั้ งนี้ เทศบาลตาบลเกาะสี ชัง ได้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลทรัพ ย์สิ นของเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง โดยแยกตามส่วนราชการ ดังนี้

สำนักปลัดเทศบำล
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ที่ดิน
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 171 เล่มที่ 2 หน้า 71 ขนาด 6 ไร่ 1 งาน 1 1/10 ตารางวา
(2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 551 เล่มที่ 6 หน้า 51 ขนาด 2 ไร่ 1 งาน 29 6/10 ตารางวา
(3) ทีดินโฉนดเลขที่ 550 เล่มที่ 6 หน้า 50 ขนาด 1 งาน
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 1.1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.2 สิ่งก่อสร้าง
(1) เรือนเพาะชาและขยายพันธ์กล้าไม้ฯ
(2) อาคารศูนย์ราชการ
(3) อาคารสานักงาน-ที่ทาการ (ดาดฟ้า)
(4) สะพาน (เขาขาด)
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 1.2 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถดับเพลิง
(2) รถยนต์บรรทุก
(3) รถยนต์บรรทุกน้า
(4) รถจักรยานยนต์
(5) เรือยนต์ (เร็ว)
(6) เครื่องยนต์เรือเร็ว
(7) หลังคารถยนต์
(8) เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ
(9) เรือขนส่งผู้โดยสาร
(10) เครื่องสูบน้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
สะพาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
5
5
3
1
2
1
8
2
4

คัน
คัน
คัน
คัน
ลา
เครื่อง
หลัง
ตัว
ลา
เครื่อง

(11) เครื่องปั๊มลมถัง
จานวน 2 ลา
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.1 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 5 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. รถดับเพลิง
จานวน 1 คัน
2. รถยนต์บรรทุก
จานวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุกน้า
จานวน 2 คัน
4. รถจักรยานยนต์
จานวน 2 คัน
5. เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ
จานวน 2 ตัว
ตามข้อ 2.1 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
1. รถยนต์บรรทุกน้า
จานวน 1 คัน
2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ป้ายบอกชื่อทาง
จานวน 17 ป้าย
(2) ป้ายประกาศ
จานวน 5 ป้าย
(3) ป้ายกันสาด
จานวน 4 ป้าย
(4) ป้ายประชาสัมพันธ์แบบไทยและอังกฤษ
จานวน 4 ป้าย
(5) ป้ายรูปแผนที่เขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
จานวน 4 ชุด
(6) ป้ายประชาสัมพันธ์
จานวน 10 ป้าย
(7) ตู้ปิดประกาศ
จานวน 1 ตู้
(8) กล้องถ่ายรูป
จานวน 9 เครื่อง
(9) เลนซ์
จานวน 1 ตัว
(10) แฟลซ
จานวน 1 ตัว
(11) กล้องวีดีโอ
จานวน 4 ตัว
(12) ภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
จานวน 1 ภาพ
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.2 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 2 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. กล้องถ่ายรูป
จานวน 3 เครื่อง
2. กล้องวีดีโอ
จานวน 2 ตัว
2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.3 สูญหาย
2.4 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) โต๊ะพิมพ์ดีด
(2) โต๊ะทางานเหล็ก 3.5 ฟุต

จานวน 4 เครื่อง

จานวน 7 ตัว
จานวน 8 ชุด

(3) โต๊ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
(4) โต๊ะเอนกประสงค์
(5) โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้
(6) โต๊ะทางานไม้พร้อมเก้าอี้
(7) โต๊ะประชุม
(8) โต๊ะประธานและโต๊ะมุม
(9) โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้
(10) เก้าอี้
(11) เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง
(12) เก้าอี้โซฟา
(13) เก้าอี้พลาสติก
(14) เก้าอี้ผู้มาติดต่อ
(15) เก้าอี้ห้องประชุม
(16) เก้าอี้ประธาน
(17) เก้าอี้รับแขกบุฟองน้า
(18) เก้าอี้สตูเหลี่ยม
(19) เก้าอี้ไม้
(20) ชุดรับแขก
(21) ตู้เซฟ
(22) ตู้เก็บเอกสาร
(23) ตู้โชว์
(24) ชั้นเก็บแบบฟอร์ม
(25) ตู้ลาโพง
(26) ตู้แร็คใส่อุปกรณ์
(27) ตู้เสื้อผ้าไม้
(28) ตู้กระจกบานเลื่อน
(29) ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
(30) เครื่องพิมพ์ดีด
(31) เครื่องถ่ายเอกสาร
(32) เครื่องอัดสาเนา
(33) เครื่องปรับอากาศ
(34) เคาน์เตอร์
(35) ผ้าม่าน
(36) เต็นท์ผ้าใบกันแดด
(37) จอรับภาพ

จานวน 2 ชุด
จานวน 24 ตัว
จานวน 36 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 11 ชุด
จานวน 3 ชุด
จานวน 5 ชุด
จานวน 11 ตัว
จานวน 7 ตัว
จานวน 6 ชุด
จานวน 1,100 ตัว
จานวน 100 ตัว
จานวน 40 ตัว
จานวน 6 ตัว
จานวน 2 ชุด
จานวน 5 ตัว
จานวน 6 ตัว
จานวน 7 ชุด
จานวน 1 ตู้
จานวน 39 ตู้
จานวน 1 ตู้
จานวน 3 ตู้
จานวน 7 ตู้
จานวน 2 ใบ
จานวน 5 ใบ
จานวน 4 ตู้
จานวน 1 ซุ้ม
จานวน 8 เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง
จานวน 4 เครื่อง
จานวน 19 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 ชุด
จานวน 7 หลัง
จานวน 1 จอ

(38) เครื่องฉายสไลด์
จานวน 2 เครื่อง
(39) พัดลม
จานวน 7 ตัว
(40) เครื่องมันติมิเดีย โปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
(41) เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม
จานวน 1 เครื่อง
(42) โพเดียม
จานวน 3 แท่น
(43) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
จานวน 1 เครื่อง
(44) เครื่องอินเตอร์คอม
จานวน 2 ชุด
(45) โต๊ะหมู่บูชา
จานวน 2 ชุด
(46) แท่นประดิษฐานพระบรมรูปฯ
จานวน 1 แท่น
(47) เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร
จานวน 3 เครื่อง
(48) เครื่องดูดฝุ่น
จานวน 2 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.4 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 21 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะพิมพ์ดีด
จานวน 1 ตัว
2. โต๊ะทางาน
จานวน 4 ตัว
3. โต๊ะอเนกประสงค์
จานวน 20 ชุด
4. โต๊ะทางานเหล็กพร้อมเก้าอี้
จานวน 6 ชุด
5. โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้
จานวน 5 ชุด
6. เก้าอี้
จานวน 2 ตัว
7. เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
8. เก้าอี้พักคอย (ขนาด 4 ที่นั่ง)
จานวน 1 ตัว
9. เก้าอี้โซฟา
จานวน 1 ตัว
10. เก้าอี้พลาสติก
จานวน 500 ตัว
11. เก้าอี้ผู้มาติดต่อ
จานวน 100 ตัว
12. ตู้ปิดประกาศตู้กระจก
จานวน 1 ตัว
13. ชั้นเก็บแบบฟอร์ม
จานวน 2 ตัว
14. ตู้เสื้อผ้าไม้
จานวน 5 ใบ
15. เครื่องพิมพ์ดีด
จานวน 7 เครื่อง
16. เครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 3 เครื่อง
17. เครื่องอัดสาเนา
จานวน 2 เครื่อง
18. เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร
จานวน 2 เครื่อง
19. เครื่องดูดฝุ่น
จานวน 1 เครื่อง
20. เต็นท์ผ้าใบกันแดด
จานวน 3 หลัง
21. พัดลม
จานวน 6 ตัว
ตามข้อ 2.4 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 4 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.

โต๊ะพิมพ์ดีด

จานวน 6 ตัว

เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร

จานวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายสไลด์
โพเดียม

จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 แท่น

2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์
จานวน 34 เครื่อง
(2) เครื่องปริ๊นคอมพิวเตอร์
จานวน 6 เครื่อง
(3) เครื่องควบคุมและสารองกระแสไฟฟ้า
จานวน 4 เครื่อง
(4) เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง
(5) โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.5 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 3 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. คอมพิวเตอร์
จานวน 4 เครื่อง
2. เครื่องปริ๊นคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง
ตามข้อ 2.5 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องควบคุมและสารองกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
2.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ลาโพง
จานวน 3 ตัว
(2) เครื่องบันทึกเสียง
จานวน 4 เครื่อง
(3) วิทยุ
จานวน 10 เครื่อง
(4) เครื่องขยายเสียง
จานวน 17 เครื่อง
(5) เครื่องอัดไฟ
จานวน 2 เครื่อง
(6) โคมไฟ
จานวน 1 โคม
(7) เครื่องเล่นจานเสียง
จานวน 1 เครื่อง
(8) กล้องวงจรปิด
จานวน 33 ตัว
(9) เครื่องบันทึกข้อมูลพร้อมจอภาพ
จานวน 2 เครื่อง
(10) โทรทัศน์
จานวน 4 เครื่อง
(11) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
(12) เครื่องเล่นดีวีดี
จานวน 1 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.6 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 7 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. ลาโพง
จานวน 2 ตัว

2. โทรทัศน์
3. เครื่องเล่นดีวีดี
4. ลาโพง
5. เครื่องบันทึกเสียง
6. วิทยุ
7. เครื่องขยายเสียง
ตามข้อ 2.6 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 3 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
1. วิทยุ
2. เครื่องขยายเสียง
3. เครื่องอัดไฟ

จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 3 ตัว
จานวน 3 เครื่อง
จานวน 10 เครื่อง
จานวน 6 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 เครื่อง

2.7 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
(1) ตู้ใส่เครื่องดับเพลิง
จานวน 30 ตู้
(2) เครื่องดับเพลิง
จานวน 6 เครื่อง
(3) อุปกรณ์ดับเพลิง
จานวน 5 รายการ
(4) เครื่องสูบน้าชนิดหาบหาม
จานวน 1 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.7 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องดับเพลิง
จานวน 2 เครื่อง
ตามข้อ 2.7 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 2 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
1. ตู้ใส่เครื่องดับเพลิงชนิดเดียว
จานวน 20 ใบ
2. เครื่องดับเพลิง
จานวน 2 เครื่อง
2.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องกรองน้า
จานวน 1 เครื่อง
(2) เครื่องปั๊มน้าออโตเมติก
จานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องซักผ้า
จานวน 1 เครื่อง
(4) เครื่องปั๊มน้า
จานวน 1 เครื่อง
(5) เครื่องทาน้าเย็น
จานวน 4 เครื่อง
(6) เครื่องขัดพื้น
จานวน 1 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.8 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องทาน้าเย็น
จานวน 1 เครื่อง

กองคลัง
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1 ที่ดิน –
1.2 สิ่งก่อสร้าง –
2. ครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
จานวน 2 ป้าย
(2) กล้องดิจิตอล
จานวน 2 ตัว
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน 1 ตัว
(4) ตัววัดพิกัด GPS
จานวน 1 ตัว
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.2 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. ป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
จานวน 1 ป้าย
ตามข้อ 2.2 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 2 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
1. กล้องดิจิตอล
จานวน 1 ตัว
2. ตัววัดพิกัด GPS
จานวน 1 ตัว
2.3 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) โต๊ะทางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 3.5 ฟุต
จานวน 8 ชุด
(2) โต๊ะทางานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 5 ฟุต
จานวน 1 ชุด
(3) เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 2 ตัว
(4) เก้าอี้พนักพิง
จานวน 2 ตัว
(5) ตู้ชั้นเก็บแบบฟอร์ม
จานวน 2 ใบ
(6) ตู้นิรภัย
จานวน 1 ใบ
(7) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จานวน 3 ใบ
(8) ตู้เก็บแผนที่
จานวน 1 ใบ
(9) ตู้เหล็ก
จานวน 3 ใบ
(10) ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจกสูง
จานวน 1 ใบ
(11) ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน
จานวน 3 ใบ
(12) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จานวน 3 ใบ
(13) ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
จานวน 2 ใบ
(14) ตู้เหล็กชนิด 2 บาน
จานวน 5 ตู้
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.3 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 1 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้

1. เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์
จานวน 8 เครื่อง
(2) เครื่องปริ๊นคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่อง
(3) เครื่องควบคุมและสารองกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
(4) เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง
(5) โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.4 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 4 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. คอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องปริ๊นคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่อง
3. เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง

กองช่ำง
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 สิ่งก่อสร้าง
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
(1) อ่างเก็บน้า
ทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ)
ทุ่นไข่ปลา
ทุ่นจิ๊กซอว์ สาหรับท่าจอดเรือ
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 1.1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน 22 สาย
จานวน 1 แห่ง
จานวน 7 ทุ่น
จานวน 1 ทุ่น
จานวน 1 ทุ่น

2. ครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุกน้า
(2) รถจักรยานยนต์
(3) รถกระเช้าไฟฟ้า

จานวน 1 คัน
จานวน 2 คัน
จานวน 1 คัน

2.2 ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

จานวน 8 ตัว
จานวน 2 ตัว

2.3 ครุภัณฑ์สารวจ
(1) กล้องระดับ
จานวน 1 ชุด
(2) ไม้สตาฟ
จานวน 1 ไม้
(3) ล้อวัดระยะ
จานวน 1 อัน
(4) เทปวัดระยะไฟเบอร์
จานวน 2 อัน
(5) เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS
จานวน 1 เครื่อง
2.4 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
จานวน 6 หลัง
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประตู 2 บาน
จานวน 2 หลัง
(3) โต๊ะทางาน 3.5 ฟุต
จานวน 4 ตัว
(4) เก้าอี้เขียนแบบ
จานวน 1 ตัว
(5) เก้าอี้อื่น ๆ
จานวน 3 ตัว
(6) โต๊ะเขียนแบบ
จานวน 1 ตัว
(7) เครื่องโทรสาร
จานวน 1 เครื่อง
2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จานวน 4 เครื่อง
(2) เครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
2.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) กล้องดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล ตามข้อ 2 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 3 รายการที่ชารุด
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 8 ตัว
2. เทปวัดระยะไฟเบอร์
จานวน 2 อัน
3. เก้าอี้อื่น ๆ
จานวน 3 ตัว
ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 2 รายการที่สูญหาย รายละเอียดดังนี้
5. เก้าอี้เขียนแบบ
6. โต๊ะเขียนแบบ

จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว

3. วัสดุ
วัสดุที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยรายละเอียด ดังนี้
3.1 วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด
3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์
3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
3.4 วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย เหล็กวายเมท ยางมะตอย
3.5 วัสดุยานพาหนะขนส่ง
-

3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง
3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3.8 วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน สายยาง กากมะพร้าว
3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3.10 วัสดุเครื่องแต่งกาย 3.11 วัสดุกีฬา 3.12 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD เมาส์
3.13 วัสดุการศึกษา
3.14 วัสดุเครื่องดับเพลิง -

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 สิ่งก่อสร้าง
(1) ห้องสุขาเคลื่อนที่
(2) ห้องอาบน้าเคลื่อนที่
(3) ร้านค้าเคลื่อนที่
(4) ศูนย์บริการเคลื่อนที่
(5) ธนาคารขยะ
(6) ตลาดชุมชน
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล ตามข้อ 1.1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถบรรทุกขยะ
(2) รถจักรยานยนต์
(3) รถตักหน้าขุดหลัง
(4) บล็อกลม
(5) เครื่องอัดฉีด
2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องตัดหญ้า
2.3 ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) เครื่องพ่นหมอกควัน
2.4 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) โต๊ะทางานเหล็กพร้อมเก้าอี้
(2) โต๊ะพิมพ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
4
2
2
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
หลัง
หลัง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
2
1
1
1

คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง

จานวน 19 เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง
จานวน 4 ชุด
จานวน 2 ตัว

(3) เก้าอี้ซุปเปอร์แวร์ อย่างหนา
จานวน 35 ตัว
(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูกระจกบานเลื่อน
จานวน 3 ตู้
(5) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
จานวน 1 เครื่อง
(6) ตู้กระจก ชนิดบานเลื่อน
จานวน 3 ตู้
(7) ตู้เหล็ก
จานวน 3 ตู้
(8) เก้าสานักงาน
จานวน 3 ตัว
2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จานวน 2 เครื่อง
(2) เครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 2 เครื่อง
2.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
จานวน 2 เครื่อง
2.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เครื่องชั่งน้าหนัก
จานวน 1 เครื่อง
(2) เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
จานวน 1 เครื่อง
2.8 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) เครื่องเชื่อม
จานวน 1 เครื่อง
(2) เลื่อยฉลุไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
(3) รถเข็น
จานวน 10 คัน
2.9 ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) สว่านโรตารี่
จานวน 1 เครื่อง
2.10 ครุภัณฑ์กีฬา
(1) เครื่องออกกาลังกาย
จานวน 23 เครื่อง
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล ครุภัณฑ์ของเทศบาลตาบลที่ปรากฏข้างต้น มีจานวน 52 รายการที่
ชารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
(1) รถเข็น
จานวน 10 คัน
(2) รถบรรทุกขยะ

จานวน 1 คัน

(3) เครื่องพ่นหมอกควัน

จานวน 1 เครื่อง

(4) เครื่องอัดฉีด

จานวน 1 เครื่อง

(5) เครื่องชั่งกิโลดิจิตอล

จานวน 1 เครื่อง

(6) โต๊ะพิมพ์

จานวน 1 ตัว

(7) คอมพิวเตอร์

จานวน 1 เครื่อง

(8) กล้องถ่ายรูป

จานวน 1 เครื่อง

(9) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จานวน 12 เครื่อง

(10)เครื่องออกกาลังกาย

จานวน 23 เครื่อง

3. วัสดุ
วัสดุที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวะ หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระบบเวลาอันสั้น โดยรายละเอียดดังนี้
3.1 วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กาว เป็นต้น
3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถุงดา น้ายาล้างห้องน้า ที่โกยขยะ เป็นต้น
3.3 วัสดุการเกษตร เช่น จอบ คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ เป็นต้น
3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เป็นต้น
3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจาระบี เป็นต้น
3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล เป็นต้น
3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือหนัง เป็นต้น
3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น

กองกำรศึกษำ
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 สิ่งก่อสร้าง
(1) อาคารเรียน
จานวน 1 หลัง
(2) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 หลัง
(3) เครื่องเล่นสนามสาหรับเด็ก
จานวน 20 ชุด
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล ตามข้อ 1.1 ครุภัณฑ์ (3) มีจานวน 1 รายการที่ชารุด เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องเล่นสนามสาหรับเด็ก
จานวน 14 ชุด
2. ครุภัณฑ์
2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถจักรยานยนต์
(2) เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ป้ายประกาศ
 ผลการติดตามและประเมินผล ครุภัณฑ์ตามข้อ 2.2 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(1) เตียงพยาบาล
 ผลการติดตามและประเมินผล ครุภัณฑ์ตามข้อ 2.3 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.4 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) โต๊ะทางานระดับ ขนาด 4 ฟุต

จานวน 1 คัน
จานวน 1 ตัว

จานวน 1 ป้าย

จานวน 2 หลัง

จานวน 2 ตัว

(2) โต๊ะทางานระดับ ขนาด 3.5 ฟุต
จานวน 4 ชุด
(3) โต๊ะทางานระดับ ขนาด 5 ฟุต
จานวน 2 ชุด
(4) โต๊ะเอนกประสงค์
จานวน 38 ตัว
(5) เก้าอี้สานักงาน
จานวน 1 ตัว
(6) เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 47 ตัว
(7) โต๊ะเด็กปฐมวัยพร้อมเก้าอี้
จานวน 4 ชุด
(8) เก้าอี้โต๊ะชุด
จานวน 24 ตัว
(9) เก้าอี้พลาสติกห้องอาหาร
จานวน 180 ตัว
(10) ตู้เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน
จานวน 1 ตู้
(11) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
จานวน 14 ตู้
(12) ตู้ไม้ทาสีเคลือบน้ามัน
จานวน 14 ตู้
(13) ชั้นวางรองเท้าเด็ก
จานวน 4 ตู้
(14) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู
จานวน 2 ตู้
(15) ตู้ใส่หนังสือ 4 ช่อง
จานวน 5 ตู้
(16) ตู้เหล็ก ขนาด 3 ลิ้นชัก
จานวน 4 ตู้
(17) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก
จานวน 3 ตู้
(18) ตู้เหล็ก 2 บานเปิด
จานวน 4 ตู้
(19) ตู้ล็อกเกอร์วางของ
จานวน 4 เครื่อง
(20) เครื่องปรับอากาศ
จานวน 12 เครื่อง
(21) กระดานไวท์บอร์ด
จานวน 4 ตู้
(22) พัดลม
จานวน 32 ตัว
(23) พัดลมระบายอากาศ
จานวน 8 ตัว
(24) พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว
จานวน 26 ตัว
(25) เก้าอี้เรียนห้องภาษา
จานวน 40 ตัว
(26) เก้าอี้เรียน
จานวน 120 ตัว
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.4 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีรายการที่ชารุด เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เก้าอี้พลาสติกห้องอาหาร
จานวน 180 ตัว
2. เก้าอี้เรียนห้องภาษา
จานวน 3 ตัว
3. โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว
4. โต๊ะเอนกประสงค์
จานวน 24 ตัว
5. เก้าอี้นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จานวน 3 ตู้
7. ตู้ไม้ทาสีเคลือบน้ามัน
จานวน 2 ตู้
8. กระดานไวท์บอร์ด
จานวน 4 ตู้

9. พัดลม
10. พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว

จานวน 12 ตัว
จานวน 13 ตัว

2.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) คอมพิวเตอร์
จานวน 42 เครื่อง
(2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 9 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จานวน 2 เครื่อง
(4) เครื่องควบคุมและสารองกระแสไฟฟ้า
จานวน 27 เครื่อง
(5) เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 3 เครื่อง
(6) โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 58 ตัว
(7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
(8) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 20 เครื่อง
(9) โต๊ะคูหาสาหรับผู้เรียนภาษา
จานวน 40 ที่นั่ง
(10) โต๊ะวางชุดควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
(11) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค
จานวน 2 ชุด
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.5 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีรายการที่ชารุด เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์
จานวน 5 ตัว
2. คอมพิวเตอร์
จานวน 8 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน 11 เครื่อง
4. เครื่องควบคุมและสารองกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.5 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น ใช้งานได้ตามปกติ
2.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ลาโพง
จานวน 2 ตัว
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
จานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย
จานวน 1 เครื่อง
(4) หูฟังพร้อมไมโครโฟน
จานวน 41 ชุด
(5) สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
(6) เครื่องเล่นและบันทึกเสียง
จานวน 3 เครื่อง
(7) เครื่องขยายเสียงสาหรับผู้เรียน
จานวน 40 ชุด
(8) เครื่องควบคุมสาหรับผู้สอน
จานวน 1 เครื่อง
(9) โทรทัศน์
จานวน 5 เครื่อง
(10) ขาเหล็กยึดเครื่องรับ สาหรับแขวนทีวี
จานวน 1 ชุด
(11) เครื่องเล่นวีดีโอ
จานวน 2 เครื่อง

 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.6 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น มีรายการที่ชารุด เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องเล่นวีดีโอ
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเล่นและบันทึกเสียง
จานวน 1 เครื่อง
2.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ตู้เย็น
จานวน 2 เครื่อง
 ผลการติดตามและประเมินผล ตามข้อ 2.7 ครุภัณฑ์ที่ปรากฏข้างต้น สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล
เทศบาลตาบลเกาะสีชังได้ดาเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุของเทศบาลตาบลเกาะสีชังมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุ
หายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้นาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

