ส่วนที่ 4

แนวทางติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบแนวทางติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้ดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลเชิงดอย ตามข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ตามค าสั่ ง เทศบาลต าบลเชิ ง ดอย ที่ 414/2556 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชิง ดอย ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556
ประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นายจรัญ
บุษดาคา
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายสมบูรณ์
ถากว้าง
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายภาณุพงษ์ จันทรา
กรรมการ
ผู้แทนประชาคม
4. นายบุญธรรม สุนทรแก้ว
กรรมการ
ผู้แทนประชาคม
5. นายมานพ
ศรีฟ้าเลื่อน
กรรมการ
6. นายสุนทร
แก้วเวียงจันทร์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. นายอาทิตย์
ยอดคาลือ
กรรมการ
รองปลัดเทศบาลตาบลเชิงดอย
8. นางเพชรลักษณ์ พิมสาร
กรรมการ
ผอ. กองคลังเทศบาลตาบลเชิงดอย กรรมการ
9. นางศิริกุล
เพลิดเพลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายดวงดี
สมสวย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวีระพงศ์
สารีอินทร์
กรรมการ
12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชิงดอยมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชิงดอย
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชิงดอย
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
เชิงดอยต่อนายกเทศมนตรีตาบลเชิงดอย เพื่อให้นายกเทศมนตรีตาบลเชิงดอยเสนอต่อสภาเทศบาลตาบล
เชิงดอย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเชิงดอย และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเชิงดอย ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.2

ระเบียบวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีจุดมุ่ง หมายสาคัญ ของการวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการตั้งสมมติฐาน สาหรับการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปของการติดตาม

ผลการดาเนินงาน/ระยะเวลา/การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผล
โครงการ ดังนี้
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
1.1. ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
1.2. จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
1.3. ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
1.4. ระยะเวลาที่ใช้ไป
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
เป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ กั บ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ไ ปในการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
2.1. สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
2.2. ผลิตภาพต่อกาลังคน
2.3. ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
2.4. การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑ์ประสิทธิผล
เป็นการพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
3.1 ระดับการบรรลุเป้าหมาย
3.2 ระดับการมีส่วนร่วม
3.3 ระดับความพึงพอใจ
3.4 ความเสี่ยงของโครงการ
4. เกณฑ์ผลกระทบ
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
4.1. คุณภาพชีวิต
4.2. ทัศนคติและความเข้าใจ
4.3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
เป็นเกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง มุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ เพื่อหาแนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
5.1. ประเด็นปัญหาหลัก
5.2. มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
5.3. ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

6. เกณฑ์ความยั่งยืน
เป็นเกณฑ์พิจารณาที่สื บเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิ จารณาถึง ระดับความต่อเนื่ องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
6.1. ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
6.2. สมรรถนะด้านสถาบัน
6.3. ความเป็นไปได้ในการขยายผล
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการโดยยึดหลักการว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่าผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
7.1. ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
7.2. ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
7.3. ความเป็นธรรมระหว่างชนชั้น
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ
เป็นเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
8.1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8.2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
8.3. ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม
เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการนี้ เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลโครงการ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาในภาพรวมต่อไป
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล ได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการตามกรอบแผนการดาเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
*******************************

