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 กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ  ไมวาจะเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร รวมท้ัง  ถนน   
เรางระบายน้ํา  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เปนตน  วิธีการติดตามและประเมินผลเชนนี้ตองมีการเก็บ  
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  ท้ังนี้  เทศบาลตําบลพรรณานิคมไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ทรัพยสินของเทศบาล  ดังนี้ 
๑. ท่ีดินและส่ิงกอสราง   
 ๑.๑  ท่ีดิน  มีจํานวน  1  แปลง   
 ๑.๒  ส่ิงกอสราง 

มีจํานวน  ๑2  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  โรงจอดรถ 

(๒)  หอประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
(๓)  หองประชุมเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
(๔)  โรงเก็บพัสดุ 

  (๕)  อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 
  (๖)  อาคารสํานักงาน 
  (๗)  หองสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
  (๘)  ศูนย อปพร. 
  (๙)  ซุมเฉลิมพระเกียรติ   
  (๑0) เสาไฟฟาสองสวางสาธารณะ     
    ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (๑0) ยังสามารถใชประโยชนตามปกติ   
  ถนนและรางระบายน้ําในความรับผิดชอบของเทศบาล 
   (๑)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
  (๒)  ถนนลูกรัง   
  (๓)  รางระบายน้ํา  

   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนคสล. และ ถนนลูกรัง สึกกรอน  แตก็สามารถสัญจรไปมาไดตามปกติ  และ
ซอมแซมเปนบางสาย   
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัยสิน 
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๒.  ครุภัณฑ   
 ๒.๑  ครุภัณฑสํานักงาน 
  (1)  โตะทํางานระดับ  25 ตัว  
  (2)  เต็นท  จํานวน 19 หลัง  
  (3)  โตะหมูบูชา จํานวน 2 ชดุ 
  (4)  ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 26 หลัง 
  (5)  ตูโชว จํานวน 1 หลัง 
  (6)  ตูนิรภัย  จํานวน 1 หลัง 
  (7)  พัดลมตั้งพ้ืน 19 ตัว 
  (8)  พัดลมอุตสาหกรรม  12 ตัว 
  (9)   เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 19 ตัว 
  (10)  เครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง 
  (11)  ซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ชุด 
  (12  โทรทัศน จํานวน 5 เครื่อง    
  ๒.๒  ครุภัณฑการศึกษา   
  (1) เสาเหล็กประตูฟุตบอลพรอมตาขาย จํานวน 1 ชุด 
  (2) ชั้นวางของอเนกประสงค จํานวน 7 ตัว 
  (3) อุปกรณของเลน จํานวน14 ตัว 
 ๒.2  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   
  รถยนตและรถจักรยานยนต  จํานวน   6   คัน 
  (๑)  รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค   จํานวน  ๑  คัน   
  (๒)  รถกระบะ  จํานวน  2  คัน  
  (๓)  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  จํานวน  ๑  คัน 
  (4) รถดับเพลิง 1 คัน 
  (5) รถเคลื่อนท่ีเร็ว  1  คัน 
  (6) รถยนตขนาดไมนอยกวา 15 ท่ีนั่ง (รถตู ) 1  คัน 
  (7) รถบรรทุกน้ํา 1 คัน 
  (8) รถอเนกประสงค (รถเคน) 1 คัน 
 ๒.3  ครุภัณฑการเกษตร 
  (๑)  เครื่องอัดฟาง  จํานวน  1  เครื่อง 
  (2)  เครื่องพนยา  จํานวน  1 ตัว 
  (3)  เครื่องพนยาชนิดตั้งพ้ืน จํานวน 1 เครื่อง   
 ๒.4  ครุภัณฑกอสราง 
  (๑)  เครื่องตบดิน จํานวน  ๑  เครื่อง 
  (๒)  รอกโซมือ จํานวน  ๑  เครื่อง  
 
   
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หน้า ๔๗ 
 



 

 

 ๒.5  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  
  (๑)  เครื่องตัดไฟ  จํานวน  1 เครื่อง 
  (2)  โทรทัศน จํานวน 10 เครื่อง 
  (3)  ชุดเครื่องขยายเสียง 1000วัตต 
  (4)  เครื่องขยายเสียง  จํานวน 6 ชุด  
   (5)  เครื่องสงวิทยุสื่อสาร   จํานวน 3 ชุด  
  (6)  เครื่องกระจายเสียงอัตโนมัติแบบไรสาย จํานวน  1 ชุด  
  (7)  หมอแปลงไฟฟา  จํานวน 1 ชุด 
  (8)   ไมโครโฟนแบบคอหาน จํานวน 4 ตัว 
  (9)   ขาไมคตั้งพ้ืน จํานวน 3 ตัว 
  (10)  เครื่องรับสงวิทยุ  จํานวน 6 เครื่อง 
  (11)  เครื่องเลนซีดี  จํานวน 3 เครื่อง 
  (12)  ชุดลําโพง  จํานวน 1 ชุด 
  (13)  มิกเซอร จํานวน 1 ตัว 
   ๒.5  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
  (๑)  บอรดประชาสัมพัน  จํานวน 1  บอรด 
  (๒)  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร  rihv, 0v จํานวน  1  เครื่อง 
  (๓)  กลองถายภาพนิ่งดิจิตอล  จํานวน  1 ตวั 
  (๔)  กลองถายดิจิตอลคอมเพ็ค  จํานวน  1 ตัว 
 ๒.6     ครุภัณฑงานบานงานครัว  
  (๑)  หมอตมน้ํารอนไฟฟา   จํานวน  1  เครื่อง  
  (2)  เครื่องกรองน้ําสแตนเลส จํานวน 1 เครื่อง  
  (3)  ตูเย็น  จํานวน 6 เครื่อง 
  (4)  ถังน้ําไฟเบอร  จํานวน 2 ถัง 
  (5)  เตียงนอน  จํานวน 1 หลัง 
  (6)  เครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน 3 เครื่อง  
  (7 ) เครื่องตัดหญา  จํานวน  4 เครื่อง 
  (9)  เครื่องกรองน้ําแบบ 3 ทอ จํานวน 1 เครื่อง 
 ๒.7  ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
  (๑)  ถังดับเพลิง  จํานวน  10  ถัง 
  (2) เครื่องดับเพลิงสนามสะพาย  จํานวน 5 เครื่อง 
  (3) หัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน 1 หัว 
  (4) สายสงน้ําดับเพลิง  จํานวน  15 เสน 
  (5) สายฉีดน้ําดับเพลิง  8  สาย 
 ๒.8 ครุภัณฑกอสราง 
  (1) เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง  
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หน้า ๔๘ 
 



 

 

 ๒.9 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  (1)  เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 57  เครื่อง 
  (2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 5  เครื่อง 
  (3) เครื่องปริ้นเตอร  จํานวน 27 เครื่อง  
  (4) เครื่องลํารองไฟ  จํานวน 10 เครื่อง  
 2.10 ครุภัณฑโรงงาน 
  (1)  เลื่อยโซยนต 3 เครื่อง 
  (2)  ปมลม จํานวน  1 เครื่อง 
  (3)  เครื่องยอยสลายขยะสด จํานวน 1 เครื่อง 
  (4)  สวานไฟฟา  จํานวน 2 เครื่อง 
  (5)  เครื่องสกัดคอนกรีต  จํานวน  1  เครื่อง 
  (6)  เครื่องเชื่อมโลหะ  จํานวน 1 เครื่อง 
  (7)  เลื่อยวงเดือน จํานวน 1 เครื่อง 
  (8)  เครื่องตัดเหล็กไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 
  (9)  ถังลมออกซิเจน  จํานวน 1 เครื่อง 
  (10) พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 3 ตัว 
  (11) เครื่องเจียร  จํานวน  1 เครื่อง 
   (12) ปากกาจับเหล็ก  จํานวน  1 อัน 
 2.11 ครุภัณฑเก่ียวกับสาธารณสุข 
  (1)  เครื่องพนหมอกควัน  4  เครื่อง 
  (2)  เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ  จํานวน 1 เครื่อง 
  (3)  เครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน  1 เครื่อง 
  (4)  เครื่องวัดความดันดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  ยังไมมีครุภัณฑท่ีชํารุดในปงบประมาณรายประจําป พ.ศ. 2561     
๓.  วัสดุ 
 วัสดุท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือเพ่ือใชในการปฏิบติงาน  ซ่ึงเปนสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  สายไฟฟา  หลอดไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา 
 ๓.๓  วสัดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน  แกวน้ํา 
 ๓.๔  วสัดุกกสราง  เชน  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  กระจกโคง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเบนซิน  แกสหุงตม  น้ํามันเครื่อง 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร  เชน  สารสม  คลอรีน  ออกซิเจน 
 ๓.๘  วสัดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศคูรพืชและสตว  พันธพืช  ปุย 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  ปายไวนิวล   
 ๓.๑๐ วสัดุเครื่องแตงกาย  เชน  ชุดคนงาน   
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 ๓.๑๑ วสัดุกีฬา  เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาขายวอลเลยบอล 
 ๓.๑๒ วสัดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD  ไวแลต   
 ๓.๑๓ วสัดุการศึกษา  เชน  ของเลนเด็ก  เครื่องเลนพลาสติก  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วสัดุเครื่องดับเพลิง  เชน ถังดับเพลิง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลไดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกลาว  ซ่ึงมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุท่ีใชแลวสิ้นเปลือง  
หมดไป  การจัดซ้ือวัสดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมีผูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจาย
วัสดุ  สามารถตรวจสอบไดการเบิกจายได  วัสดุคงเหลือเปนปจจุบันและถูกตอง  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไม
มีผูรับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกไดนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี     
 
 

************************************* 
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