
 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายโครงการ 
และเพ่ือศึกษาข้อสังเกตและแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ใน
อนาคต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน สมาชิกชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) โดยใช้เครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เชิ งคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ในเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมิน พบว่า  
 1. สภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มจากการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการจ าเป็นจัดท าร่าง
แผน น าร่างแผนพัฒนา เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเห็นชอบน าแผนพัฒนาลงสู่การปฏิบัติและท าการติดตาม
ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการตามระเบียบจ านวน 4 ชุด ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามและควบคุมในทุกข้ันตอน 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการด าเนินงาน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
การพัฒนาคนและสังคมเมือง จ านวน 123 โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 85 โครงการ คิดเป็นร้ อยละ 69.11 
ไม่ได้ด าเนินการ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.89 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ กองการศึกษา จ านวน 
53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.09 กองสวัสดิการสังคม จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.57 กอง
สาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.32 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
4.88 กองช่างสุขาภิบาล จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.44 และกองคลัง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 0.81 ตามล าดับ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ จ านวน 80 โครงการ ได้ด าเนินการ 
83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 103.75 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.25 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.25 กอง
สาธารณสุข จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.75 กองช่างและกองวิชาการและแผนงาน จ า นวน 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 กองสวัสดิการสังคมและกองการศึกษา จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.75 



 

 

กองคลัง จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.5 กองช่างสุขาภิบาล จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 และ
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 
9 โครงการ ได้ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 144.44 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ กองช่าง 
จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 122.22 กองสาธารณสุขและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามล าดับ 
 3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 
2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านผลกระทบจากการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา (x̄ = 3.13) ด้านการน าแผนลงสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น ( x̄ = 2.94) ด้านความ
สมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา ( x̄ = 2.94) ด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน       
(x̄ = 2.90) และด้านกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา (x̄ = 2.89) ตามล าดับ  
 4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 
2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน (x̄ = 4.18) โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง ( x̄ = 4.15) 
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (x̄ = 4.15) ตามล าดับ 
 5. ข้อสังเกต แนวคิด และแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ในอนาคต ครอบคลุมถึงด้านบริบทของหน่วยงานด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยป้อนด้านข้อมูลในการ
จัดท าแผนที่ครอบคุมครบถ้วน ด้านกระบวนการเกี่ยวมุมมองใหม่ ๆ ในการท าแผน ด้านผลผลิตและผลกระทบที่
เกี่ยวกับความส าเร็จและความต้องการเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 The purposes of the research were: 1) to study the general context of the 4-year local 
development plan (2018 – 2021) and the operational plan of Phetchabun Municipality in fiscal 
year 2019; 2) to follow up the implementation of local development plan; 3) to find out the 
satisfaction with overall implementation of the local development plan; 4) to assess the 
satisfaction with implementation of the local development plan in different projects; and 5)   
to discover ideas and suggestions for futher development of the local development plan of 
Phetchabun Municipality in the future. The sample comprised the administrators and 
community leaders for the interview, and 1,087 people in 17 communities in the area of 
Phetcabhun Municipality to response the questionnaires. Data were analyzed to find 
frequency, percentage, mean and S.D. The results of research were as follows: 
 1. The general context in developing the Phetchabun Municipality development plan 
(2018 – 2021) and the operational plan in the fiscal year 2019 complied with the plan 
developing process; collecting needs, drafting the plan, putting in the approving process, 
implementing the plan, and following up and evaluation. Two additional development plans 
were created basing the further needs. There were 4 commitees as required by the regulations 
to function on the development plan. 
 2. The synthesis of the local development plan (2018 – 2021) and the operational plan 
in fiscal year 2019 of Phetchabun Municipality showed that (1) the Strategy 1 Human and 
Urban Development, 85 projects (69.11%) were deployed while 38 projects (43.09%) were on 
implementation, department in charge as follows; Education Division 53 projects (43.09%), 
Social Welfare Division 13 projects (10.57%), Public Health Division 9 projects (7.32%), 
Municipal Office 6 projects (4.88%), Sanitary Works Division 3 projects (2.44%), and Finance 
Division 1 project (0.81%); (2) the Strategy 2 Administration Development, 83 projects 
(103.75%) were deployed, office in charge as follows; Subdivision of Disaster Prevention and 
Mitigation 17 projects (21.25%), Municipal Office 13 projects (16.25%), Public Health Division 11 
projects (13.75%), Public Works Division 8 projects (10%), Technical Services and Planning 
Division 8 projects (10%), Social Welfare Division 7 projects (8.75%), Finance Division 6 projects 
(7.5%), Sanitary Works Division 4 projects (5%), and Phetchabun Municipality Transport 2 
projects (2.5%); and (3) The Strategy 3 Development of Public Utilities, Public Facilities, and 
Infrastructure, 13 projects (144.44%) were deployed, office in charge as follows; Public Works 
11 projects (122.22%), and Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation 1 project (11.11). 



 

 

 3. The satisfaction with overall implementation of the local development plan of 
Phetchabun Municipality was at moderate level in every domain; that is, effective 
implementation plans (x̄ = 3.13), complete elements of development plan (x̄ = 2.94), plan 
implementation and outputs/outcomes (x̄ = 2.94), follow up and evaluation (x̄ = 2.90), and 
plan development process (x̄ = 2.89), respectively. 
 4. Satisfaction with the implementations of the projects in the development of local 
development plan of Phetchabun Municipality was at high level, that is, the projects in the 
Strategy 3 Development of Public Utilities, Public Facilities, and Infrastructure (x̄ = 4.18), the 
projects in the Strategy 2 Administration Development    (x̄ = 4.15), and the projects in the 
Strategy 1 Human and Urban Development (x̄ = 4.15), respectively. 
 5. Ideas and suggestions futher development of the local development plan covered 
the concept context focusing on knowledge and understanding, input relating to overall 
information for drafting the plans, process concerning new paradigm of planing, and products 
covering the success and more suggestions of the plans.  
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นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางสุธาวรรณ บัวพรวน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน             
ที่ตรวจสอบต้นฉบับให้มีความถูกต้องและเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ ได้มอบ            
ความไว้วางใจให้คณะนักวิจัย ได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์     
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้อ านวยความสะดวกและให้การ
สนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบคุณผู้น าชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ตลอดจนสมาชิกชุมชนที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นอย่างดี และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน และบุคลากรของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ได้อ านวย
ความสะดวกและให้การสนับสนุนในการด าเนินงานจนท าให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณเจ้าของแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูล ที่ใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ขอให้เป็นความงอกงามทางวิชาการ ที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของแผนพัฒนาองค์กร เนื่องจากแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงานมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่มี
สมาชิกท่ีเป็นประชนชนหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมและอาชีพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Needs) ของสมาชิกชุมชนให้มากที่สุด 
และท่ีส าคัญคือในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการจัดท าแผน กระบวนการน าแผนไปด าเนินการ และกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ด้วยความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 17 ได้
ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปีและแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนั้น การติดตามและการประเมินผล
แผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร โดยระบบการติดตามและประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ  มาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานตามแผนพัฒนานั้น ๆ และระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยภารกิจแล้ว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 
2561 – 2564) และได้จัดท าแผนพัฒนาเพิ่มเติม จ านวน 6 ฉบับ  ซึ่งโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 13 
และ  ข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
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วันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    

ในการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะต้องท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน โดยคณะนักวิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานตามแผนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนเพ่ือให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สามารถน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 2.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณต่อไป 
 

3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  การติดตามและประเมินผลการด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการติดตามและประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่ที่
เป็นสถานที่ด าเนินโครงการ โดยครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร   

 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
  (1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
  (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายยุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
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 3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินโครงการในแต่ละชุมชน 
  (1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และประชากรที่เป็นสมาชิกของชุมชนทั้งหมดในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
  (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และสมาชิกชุมชน การสุ่มตัวอย่างจาก 17 ชุมชน 

จ านวนร้อยละ 5 จ านวนทั้งสิ้น 1,087 คน ได้มาด้วยการสุ่มโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
3.3  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
โครงการต่อกลุ่มเป้าหมายใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่   

1.3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
1.3.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

   1.3.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
 3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 
– 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลตามแผนการด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง
เดือนตุลาคมพ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
4.1 ได้ทราบผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 

– 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงแก้ไข       การด าเนินงานแผนพัฒนา
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในปีงบประมาณต่อไป    

1.4.2 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์  
 

5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
แผนพัฒนำ หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผน

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์         ต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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สภำพกำรจัดท ำแผนพัฒนำ หมายถึง การส ารวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาของหน่วยงานภายในและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

กระบวนกำรพัฒนำแผนพัฒนำ หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งด าเนินการโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามการด าเนินงาน  
 ข้อสังเกตและแนวทำงในกำรพัฒนำ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตในการวิจัยที่
สะท้อนถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส าหรับกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

กลไกกำรอนุมัติแผน หมายถึง คณะกรรมการหรือผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหัวข้อเนื้อหา
ดังต่อไปนี้  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

4. แนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
7. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
9. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
10. แนวคิด ความส าคัญ และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
11. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา 
12. รูปแบบกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
14. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สาระส าคัญของเนื้อหาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ให้เป็นปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
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 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทุกแห่ง 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” “พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น” “โครงการพัฒนา” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้า
ส านัก ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่า
ต าแหน่งดังกล่าว 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้” 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 14 ผู้ทรวงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
 ข้อ 8 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2548 
 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บราหรท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 
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 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้” 
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 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” ในระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ทุกแห่ง  
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ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนา
สามปี”“โครงการพัฒนา”“การเพิ่มเติม” และ“การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ 4 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(1) 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย การผังเมือง (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการ
น าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย (2) ร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจัดท าร่างแผนพัฒนา     
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา 
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามอ านาจหน้าที่”  

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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“ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ 
ข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี กรณีเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 
ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ ในกรณีมี
การขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าแล้ว   
ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
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เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” ในกรณี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง 
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผ้บรหิารท้องถิ่น”  

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
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ข้อ 15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิม หรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับได้ 
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 

พลเอก อนุพงษ ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(หน้า 3 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 218 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2559) 
 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าและประสาน 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ใหเปนปจจุบัน อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว
ดังนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ     
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใหใช บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน  

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“องคกรปกครองสวนท้องถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง

พัทยา องคการบริหารสวนต าบล และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ปลัดดองค์กร
ปกครองกรุงเทพมหานคร  

“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา 
สภาองคการบริหารสวนต าบล และสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
สนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
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แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หน้า 47 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง 
ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548  

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบล และสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอ าเภอผูเปนหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนต าบลและปลัดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“หัวหน้าสวนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความวา ผอู านวยการกองแผนและ
งบประมาณ ผอู านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างานวิเคราะห
นโยบายและแผน หัวหน้าส านักปลัดองคการบริหารสวนต าบล หรือผูปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับ     
ต าแหนงดังกลาว  

“พนักงานสวนท้องถิ่น” หมายความวา ขา้ราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
เมืองพัทยา พนักงานสวนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป  
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร     

ปกครองสวนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
และแผนชุมชน หน้า 48 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548  

“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจ าทุกป  
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“แผนการด าเนินงาน” หมายความวา แผนการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ    
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจ าปงบประมาณนั้น  

“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร        
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และด าเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ก าหนดไว  

“การแก้ไข” หมายความวา การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไมท าใหวัตถุประสงคและสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

“การเพ่ิมเติม” หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป   
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป  

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การท าใหวัตถุประสงคและสาระส าคัญของแผนพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ข้อ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอ านาจตาม
ความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติเพื่อด าเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได ในกรณีที่มีเหตุจ าเปนใหผูวาราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเว้นหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด      
แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวัน นับแตวันที่ปลัดดองค์กรปกครองหรือผอนผัน  

ข้อ 6 การจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ต้องสอดคลองกับระเบียบ       
ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หน้า 49 เลม 122 
ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548 หมวด 1 องคกรจัดท าแผนพัฒนา  

ข้อ 7 องคกรจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกอบดวย (1) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อ 8 ใหผูบริหารท้องถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ผูบริหาร
ท้องถิ่น ประธานกรรมการ (2) รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ (3) สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (5) ผู แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผูบริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนไมน้อยกวาสามคน กรรมการ (6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
จ านวนไมน้อยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ (7) ปลัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กรรมการ
และเลขานุการ (8) หัวหน้าสวนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผชูวยเลขานการ กรรมการตามข้อ 8 
(3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

ข้อ 9 ใหผูบริหารท้องถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ประกอบดวย (1) ปลัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานกรรมการ (2) หัวหน้าสวนการบริหารของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น กรรมการ (3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก                               
จ านวนสามคน กรรมการ (4) หัวหน้าสวนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ 
หน้า 50 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548 (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห
นโยบายและแผน หรือพนักงานสวนท้องถิ่นท่ีผูบริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ กรรมการ
ตามข้อ 9 (3) ใหมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
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ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก (1.1) อ านาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่
ทีม่ีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ (1.3) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยให เน้นด าเนินการ ในยุทธศาสตรที่ส าคัญและมีผลตอ  
ประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกัน และแก้ไขปญหายาเสพติด (1.4) 
กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด (1.5) 
นโยบายของผูบริหารท้องถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น (1.6) แผนชุมชนในการน าประเด็นข้างตน้มาจัดท า
แผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น  
เรงดวนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย (2) รวมจัดท ารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ การจัดท ารางแผนพัฒนาในการจัดท ารางแผนพัฒนาให
เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนต าบล และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
น าปญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน ทีจ่ะด าเนินการเองไดมาพิจารณา
บรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนต าบล และ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหาความต้องการไปยังองคการบริหาร    
สวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการด าเนินงาน หน้า 51 
เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548 (4) ใหความเห็นชอบรางข้อก าหนด
ขอบขายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) (5) พิจารณาใหข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (6) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร (7) ในกรณีองคการบริหารสวนต าบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ต าบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมูบ้านในการรวบรวม วิเคราะหปญหาความต้องการของ
ประชาชนในทองถิ่น และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค
การบริหารสวนต าบลด้วย 

ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท ารางแผนพัฒนา   
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท ารางแผนการ
ด าเนินงาน และจัดท ารางข้อก าหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)  

ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างานต้องมี
กรรมการ มาประชุมไมน้อยกวากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด แล้วแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาด
ของการประชุมให ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด หมวด 2 ผูทรงคุณวุฒิ  

ข้อ 13 ผูทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ถึง (7)         
ดังตอไปนี้ (1) เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได (2)           
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เปนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบริหารท้องถิ่นนั้น (3) เปนพนักงานหรือลูกจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นนั้น (4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
ที่ตนเปนกรรมการ หน้า 52 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548 (5)     
ติดยาเสพติดใหโทษ (6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหน้าที่หรือถือวากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (7)     
ไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และพนโทษมายังไมถึงหาป นับถึง
วันที่ได้รับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงผูทรงคุณวุฒิ เว้นแตในความผิดอันไดกระท าโดยประมาท  

ข้อ 14 ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสองปและอาจได รับการคัดเลือกอีกได  
ข้อ 15 ผูทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหนงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (1) ครบวาระการด ารงต า

แหนง (2) ตาย (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนด ารงต าแหนง (4) คณะกรรมการ
ที่ผูทรงคุณวุฒิด ารงต าแหนงอยูเห็นวา มีเหตุอันควรและมีมติจ านวนไมน้อยกวาสองในสามใหออก (5) 
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 13 หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา  

ข้อ 16 การจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปญหาความต้องการ        
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหน า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะหเพ่ือจัดท ารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอ     
ผูบริหารท้องถิ่น หน้า 53 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548 (4)           
ผูบริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ส าหรับองคการบริหารสวนต าบลใหผูบริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา        
ตอสภาองคการบริหารสวนต าบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแล้ว ผบูริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาต่อไป  

ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาสามป ใหด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการ 

พัฒนา ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยใหน าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามป  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท ารางแผนพัฒนาสามป แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
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(4) ผูบริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช แผนพัฒนา
สามป ส าหรับองคการบริหารสวนต าบลให ผบูริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคกร 
บริหารสวนต าบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามปตอไป  

ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปให จัดท าและทบทวนใหแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน 
งบประมาณประจ าป ผูวาราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาสามปแล้วรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจใหนายอ าเภอได
เมื่อมีการขยายเวลา ใหแจ้งจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ ส าหรับองคการบริหารสวน
ต าบล อ านาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเป็นอ านาจของนายอ าเภอแล้วแจ้งจังหวัดเพ่ือ
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ  

ข้อ 19 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือรวม
จัดท ารางแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารางข้อก าหนดขอบ 
ขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให หนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางข้อก าหนดขอบขาย 
และ รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผูบริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  
ข้อ 20 ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดท าหรือรวมจัดท ารางแผนพัฒนาด าเนินการ   

ตามข้ันตอนและวิธีการจัดท ารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเปนอ านาจของผูบริหารท้องถิ่น  
ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปให ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี 

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารางแผนพัฒนา 

สามปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจ าเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพ่ิมเติมหรือ 

เปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผูบริหารท้องถิ่น  
(3) ผูบริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

และประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับองคการบริหารสวนต าบล         
ใหผูบริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปทีเ่พ่ิมเติ่มหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน
ต าบลเพื่อใหความเห็นชอบก่อนแล้วผูบริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  

ข้อ 23 การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี 
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารางแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจ าเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผูบริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับองคการบริหารสวนต าบลใหผูบริหาร
ท้องถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนต าบลเพ่ือให 
ความเห็นชอบกอน แล้วผูบริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป หมวด 5 การน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

ข้อ 24 ใหผูบริหารท้องถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัตรวมทั้งแจ้ง
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อ าเภอ    
หนวยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแตวันที่
ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกวาสามสิบวัน  

ข้อ 25 ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใช แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดท างบประมาณ 
รายจายประจ าป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุ
ประสงค ตามโครงการที่ก าหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ใหด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวย
งานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แล้วจัดท ารางแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผูบริหาร 
ท้องถิ่น ประกาศเปนแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต
วันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันแล้วต้องปดประกาศไวอยางน้อยสามสิบวัน  

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานใหจัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือไดรับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน   
เปนอ านาจของผูบริหารท้องถิ่น หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ข้อ 28 ใหผูบริหารท้องถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยใหคณะกรรมการ 



19 

 

เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ใหมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได  

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารท้องถิ่น เพ่ือใหผูบริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางน้อยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกวาสามสิบวัน  

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ข้อ 30 องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ     

หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารางข้อ 

ก าหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบขายและรายละเอียดงาน  
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผล  
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตาม 

และประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารท้องถิ่น  

(5) ผูบริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน 
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกนัอยางน้อยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมน้อยกวาสามสิบวัน  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไดตามความเหมาะสม 
บทเฉพาะกาล  

ข้อ 32 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการที่มีอยูเดิมกอนวันที่ 
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป  

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 

สมชาย สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(หน้า 46 เลม 122 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 ตุลาคม 2548) 

 
4. แนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงประทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อซักซ้อมแนว
ทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา
ติดตามและประเมินผล และน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาใช้เป็นข้อมูลใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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 3. การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มา
ด าเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 4. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ โดยใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลาง หรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณหรือราคากลางโครงสร้างพ้ืนฐานที่หน่วยงานของรัฐก าหนดขึ้น เมื่อคุณลักษณะ 
มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไปหรือเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 
3) พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 

1 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 

1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
ท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 

1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่
กรณี เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถ
อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น 
หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น 

ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น
ได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 

1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ภาคผนวก 

1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ฯลฯ 
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 เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 ปก 
 ค าน า 
 สารบัญ 
 บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.3 ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
   1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์
   1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
   1.4 ยุทธศาสตร์ 
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
   3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
   3.3 แผนการด าเนินงาน 
  4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
   4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
   4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
   4.3 แผนการด าเนินงาน 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
   1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   2.2 ข้อสังเกต 
   2.3 ข้อเสนอแนะ 
   2.4 ผลจากการพัฒนา 
   2.5 ผลสรุปภาพรวม 
 ภาคผนวก 

1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ประวัติความเป็นมา   

 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้รับพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นเทศบาลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2479 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 1300 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479  เมื่อ
เริ่มจัดตั้งเทศบาล มีส านักงานเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ถนนศึกษาเจริญ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2501 
ได้ย้ายส านักงานมาท าการ ณ ถนนเพชรเจริญ (บ้านพักปลัดจังหวัดในปัจจุบัน) จวบจนปี พ.ศ. 2509 
ได้ย้ายส านักงานมาอยู่ ณ ถนนเกษมราษฎร์ (ท่ีท าการปัจจุบัน) โดยมีอาคารท าการจ านวน 3 อาคาร 
สถานีดับเพลิง 1 อาคาร ในเนื้อที่ 5 ไร่ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล  
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองช่าง 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. กองช่างสุขาภิบาล 
9. สถานีขนส่ง 
10. สถานธนานุบาล 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 4 โรงเรียน  
  1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) จัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา 
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 
   3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) จัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา 
ลักษณะพื้นที่ 

 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าป่าสักไหลผ่านกลาง ประชาชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่
ตลอดสองฝั่งแม่น้ า ตลอดแนวเขตเทศบาล พ้ืนที่ด้านในส่วนใหญเ่ป็นที่ตั้ง ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ส่วนพ้ืนที่
รอบนอกใช้ในด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ถั่ว ข้าวโพด ยาสูบ และพืชผักสวนครวั ซึ่งเปน็ผลผลิตที่
ส าคัญ 
อาณาเขต 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
346 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ จรดทางไปหนองนารี และหมู่ท่ี 10 ต าบลสะเดียง 
  ทิศใต้ จรดหมู่ที่ 9 หมู่ท ี2 และหมู่ท่ี 13 ต าบลสะเดียง  

ทิศตะวันออก จรดแม่น้ าป่าสัก 
ทิศตะวันตก จรดทางไปบ้านสะเดียง หมู่ที่ 6 ต าบลสะเดียง  
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รูปภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

แหล่งที่มา http://www.tourphetchabun.com/tour/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4 

 
ข้อมูลประชากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2560 
จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

ชาย หญิง รวม 
10,178 11,558 21,736 

 

 
จ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ 

สัญชาติ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย 10,1036 11,541 21,677 
สัญชาติจีน 18 5 23 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย 42 17 59 
สัญชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่ไทย/จีน 24 12 36 
ทุกสัญชาติ 10,178 11,558 21,736 
 

 
 
 
 
 

http://www.tourphetchabun.com/tour/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
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จ านวนประชากรแยกตามชุมชน  
 

ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม 

*ไม่ก าหนดชุมชน* 120 103 223 
1. นารีพัฒนา 723 828 1,551 
2. คลองสานพัฒนา 600 672 1,272 
3. สะเดียงพัฒนา 736 883 1,646 
4. ช้างเผือกพัฒนา 541 555 1,096 
5. พัฒนาสามัคคี 673 823 1,496 
6. สมาคมพัฒนา 534 609 1,143 
7. เพชรนิกรบ ารุง 420 430 850 
8. ในเมืองพัฒนา 438 474 912 
9. เก้าดาวพัฒนา 553 609 1,162 
10. โพธิ์จันทร์พัฒนา 396 546 942 
11. ตลาดพัฒนา 631 734 1,365 
12. ต้นเบนพัฒนา 405 433 838 
13. ภูเขาดินพัฒนา 864 986 1,850 
14. คลองศาลา 668 719 1,387 
15. ไทรงามพัฒนา 776 876 1,652 
16. เพชรพัฒนา 742 902 1,644 
17. เกาะเพชรพัฒนา 331 376 707 

รวม 10,178 11,558 21,736 
 
ระบบบริการพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 

 การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเส้นทาง
คมนาคมทางรถยนต์หลาย เส้นทาง แต่ยังไม่มีทางรถไฟ เส้นทางหลักคือทางหลวงหมายเลข 21 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีถนนคอนกรีต จ านวน 224 สาย มีสะพาน จ านวน 18 สะพาน มีสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 แหง่ เป็นของเอกชน จ านวน 1 แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง 
 การไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทุกชุมชน มีส านักงานการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง และมีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
 การประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี  มีส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง และมีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ใน
การผลิต น้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่า
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เลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และน้ าจากบึงหนองนารี ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 โทรศัพท์ ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์
พ้ืนฐาน (โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ครอบคลุมทุกชุมชนและครัวเรือน  
 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  ภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง และการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ของเอกชน จ านวน 3 แห่ง 

ระบบเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 
 การเกษตร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท าการเกษตรประเภทพืชผักอายุ
สั้น เช่น  การปลูกผักสวนครัว คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ  
 การประมง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บางส่วนท าการประมงแบบพื้นบ้าน เช่น           
การทอดแหหาปลา 
 การบริการ การบริการต่างๆ ที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่  
  1. ตลาดสด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีตลาดสดไว้ให้บริการ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
      1.1 ตลาดสดเทศบาล 1  
      1.2 ตลาดสดเทศบาล 2 
      1.3 ตลาดสดเทศบาล 3  
  2. ธนาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีธนาคาร จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 
      2.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
      2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ  
      2.3 ธนาคารออมสิน  
      2.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
      2.5 ธนาคารกรุงเทพ 
      2.6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์  
      2.7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
      2.8 ธนาคารไทยพาณิชย์  
      2.9 ธนาคารกสิกรไทย  
      2.10 ธนาคารทหารไทย  
      2.11 ธนาคารธนชาติ สาขาถนนศึกษาเจริญ 
  3. สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
      3.1 สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
      3.2 โรงรับจ าน าของเอกชน  
  4. โรงแรมและท่ีพัก ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีโรงแรมและท่ีพัก ดังนี้  
      4.1 โรงแรมโฆษิตตฮิลล์  
      4.2 โรงแรมบูรพา  
      4.3 โรงแรมท็อปพี่โฮม  
      4.4 โรงแรมเบอเลอวิล  
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      4.5 โรงแรม The One  
      4.6 โรงแรมแอทมีเพลซ  
      4.7 โรงแรมเพชรสุวรรณ  
      4.8 โรงแรมมณีจันทร์วิลล่า  
      4.9 โรงแรมวนาลีเพลส  
      4.10 ไม้ทองแมนชั่น  
      4.11 โรงแรมเอเชีย  
      4.12 โรงแรมเพชรบูรณ์พลาซ่า  
      4.13 พอลดิวา  
      4.14 โรงแรมศรีวรา  
      4.15 โรงแรมพรสิริ  
      4.16 โรงแรมเอสอาร์เรสซิเด้นท์ 
 การท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ถือได้ว่าการท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญด้านหนึ่ง และเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 
ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลฯ มีสถานที่ ท่องเที่ยว ดังนี้ 
  1. พุทธอุทยานเพชบุระ  
  2. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  
  3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์  
  4. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  
  5. ประติมากรรมมะขามหวาน 
  6. หอเกียรติยศเพชบุระ  
  7. หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์  
  8. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  
  9. วัดไตรภูมิ  
  10. ก าแพงเมืองและหอนิทรรศ์ก าแพงเมืองเพชรบูรณ์  
  11. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง  
  12. วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์  
  13. หอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด  
  14. สวนสาธารณะหนองนารี 
 การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้  
  1. โรงน้ าแข็งไพศาล (ผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง)  
  2. บริษัทบุญเกียรติไอศกรีม (ผลิตไอศกรีม)  
  3. บริษัท Boostup (ผลิตน้ าดื่ม) 
  4. โรงงานไทยรุ่งทิพย์ (ผลิตลูกชิ้น หมูยอ ฯลฯ)  
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 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยธนาคาร จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 
  1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ  
  3. ธนาคารออมสิน  
  4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  5. ธนาคารกรุงเทพ  
  6. ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์  
  7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
  8. ธนาคารไทยพาณิชย์  
  9. ธนาคารกสิกรไทย  
  10. ธนาคารทหารไทย  
  11. ธนาคารธนชาติ สาขาถนนศึกษาเจริญ  
 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) มีดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนมีการประกอบ อาชีพหลากหลาย มีทั้ง รับราชการ การเกษตร การค้าขาย 
การอุตสาหกรรม และการรับจ้างต่างๆ ลักษณะ สภาพแวดล้อมมีลักษณะการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์บ้าง เช่น ชมรมผูสู้งอายุนครบาลเพชรบูรณ์ ชมรม ผู้สูงอายุเพชรบุระ ชมรมแอโรบิค 
ชมรมฟุตซอล ฯลฯ เป็นต้น ส่วนที่เหลือมีลักษณะการรวมตัวกันแบบหลวม หรือแบบไม่เป็นทางการ 
 ข้อมูลด้านการเกษตร สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่
ส าหรับอยู่อาศัย ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย บางส่วนประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งพ้ืนที่
ท าการเกษตรอยู่รอบนอก และนอกเขตเทศบาลฯ  
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร ดังนี้  
  1. แม่น้ าป่าสัก 
  2. อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง (ผ่านคลองชลประทาน)  
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ ให้กับประชาชน ดังนี้ 
  - อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง  
  - คลอง คือ คลองตลุก คลองคู คลองกระเสี้ยว คลองแสนพญาโศก คลองศาลา  
  - บึง คือ หนองนารี 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีดังต่อไปนี้ 
 การนับถือศาสนา ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีการนับถือศาสนาหลาย
ศาสนา โดยส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ 
(ซิกส์ ฮินดู ฯลฯ) วัดในเขต เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด จ านวน 10 วัด ดังนี้ 
  1. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง  
  2. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  
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  3. วัดช้างเผือก  
  4. วัดทุ่งสะเดียง  
  5. วัดภูเขาดิน  
  6. วัดพระแก้ว  
  7. วัดไตรภูมิ  
  8. วัดโพธิ์เย็น  
  9. วัดประตูดาว 
  10. วัดโบสถ์ชนะมาร  
 ประเพณีและงานประจ าปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการจัดงานประเพณีประจ าปี ดังนี้  
  1. จัดงานวันขึ้นปีใหม่  
  2. จัดงานตรุษไทยก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ  
  3. จัดงานประเพณีสงกรานต์  
  4. จัดงานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา  
  5. จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์  
  6. จัดงานประเพณีสารทไทยอุ้มพระด าน้ า 
  7. จัดงานเทศน์มหาชาติ  
  8. จัดงานประเพณีลอยกระทง  
  9. จัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาท 
  10. จัดงานตักบาตรเทโว  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายด้าน อาทิเช่น ภูมิปัญญา ด้านบริหารจัดการน้ า คือ มีการจัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ าเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันรักษา ความสะอาดแม่น้ าล าคลอง และการสร้างขวัญก าลังใจแก่
ประชาชน ภูมิปัญญาด้านการละเล่น มีการน าวัสดุที่มี อยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นหัวโตเพ่ือล้อเลียน
การเมือง บุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ การใช้ภาษาประชาชนภายในเขต เทศบาลใช้ภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสาร และมีภาษาถ่ินที่ใช้กันในครอบครัว คือ ภาษาสะเดียง 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสินค้าและสิ่งประดิษฐ์จ าหน่ายเป็น
ของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์ มะขาม มีส่วนประกอบหลักจากมะขาม เช่น มะขามคลุกน้ าตาลแกะเมล็ด 
มะขามกวน ท็อฟฟ่ีมะขาม มะขาม แช่อิ่ม มะขามดอง ฯลฯ ซึ่งมะขามถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง
ของเพชรบูรณ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ มีดังต่อไปนี้ 
 น้ า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีห้วย หนอง คลอง บึง กระจัดกระจาย
อยู่ ทั่วไปในพ้ืนที่ และมีแม่น้ าที่ส าคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเขาผาลา
จังหวัดเลย เป็นแม่น้ าท่ีส าคัญที่สุด เดิมแม่น้ าป่าสักมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีน้ าใช้ในการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี แต่ใน ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขาดเป็นตอนๆ 
ไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก 
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6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
     1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย 
  ตามท่ี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
2556 – 2560) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558), (พ.ศ. 2557 – 
2559), (พ.ศ. 2558 – 2560), (พ.ศ. 2559 – 2561) และ (พ.ศ. 2560 – 2562) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่หน่วยงานอื่นมา
ด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 
      1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเทศบาล ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 แผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 

1. เชิงปริมาณ ประกอบด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาสามปีเทศบาล (พ.ศ. 
2558 - 2560)     

โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน   395  โครงการ 
  สามารถด าเนินการได ้ จ านวน   152  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ      39 
 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 39 ขึ้นไปของแผนพัฒนา และ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสามปีเทศบาล (พ.ศ. 2554 – 2561)   
  โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน  294  โครงการ  
  สามารถด าเนินการได้  จ านวน   158  โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ    53.74  
 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 53.74 ขึ้นไปของ แผนพัฒนาและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาสามปีเทศบาล (พ.ศ. 2560 - 2562) 
  โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน   191  โครงการ  
  คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้  จ านวน   160  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ     83.76  
 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 83.76 ขึ้นไปของ แผนพัฒนาและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 2. เชิงคุณภาพ  เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชน โดยได้มี การประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม และ
เทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00 
  - พอใจมาก ร้อยละ 22.60 
  - พอใจ  ร้อยละ 46.00 
  - ไม่พอใจ  ร้อยละ 32.40  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.00 
  - พอใจมาก  ร้อยละ 36.00  
  - พอใจ   ร้อยละ 54.00  
  - ไม่พอใจ  ร้อยละ 5.00  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 
65 ขึ้นไป 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ี เทศบาลได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการ
พัฒนา และ เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลที่ประชาชน
ได้รับมีดังนี้ 
  1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  
  2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
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  3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก  
  4. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่  
  5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    
ทุกคน  
  6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง  
  7. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณะภัยอย่างทั่วถึง  
  8. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง  
  9. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง  
  10. ประชาชนได้รับความรู้และบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
  11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย  
  12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล  
  13. ประชาชนได้รับบริการจากเทศบาลด้วยความสะดวก รวดเร็ว  
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้  
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
  2 มีสถานที่ในการศึกษา ค้นควา้ เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเพชรบูรณ์มากข้ึน 
  3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ น าไปประกอบอาชีพเพ่ิม
รายได้ ให้กับครัวเรือน 
  4. การก าจัดขยะภายในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  5. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ า ลดปัญหาน้ าท่วมเพ่ิมมากข้ึน  
  6. ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
  7. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนและทั่วถึง 

ในด้านผลกระทบพบว่า ในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ ซึ่งการด าเนินงานนั้น
สามารถส่งผลกระทบต่อ ประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ 
  1. การก่อสร้างผนังป้องกันน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลยังไม่ครบทุกจุด ท าให้การ
ระบายน้ า ระบายได้ช้า เกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 
  2. การพัฒนาที่เจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปด้วย ส่งผลให้มี
ประชากร แฝงเข้ามาอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลมากข้ึน บางแห่งเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด 
เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560  
 ปัญหา มีดังต่อไปนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายเท่าท่ีควร 
 2. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3. เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ครบทุกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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 4. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ  
 5. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นจ านวนมาก  
 6. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้  
 อุปสรรค มีดังต่อไปนี้ 
 1. การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมาย  
 2. การขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างาน 
 3. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนได้ท้ังหมด 
 4. เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านยังไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมี 
การโอนเงินงบประมาณเพ่ิม - ลด และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 5. ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เทศบาลสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 1. การด าเนินงานของเทศบาล มีดังต่อไปนี้ 
  1.1 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น 
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และให้มีความสอดคล้องกัน 
  1.2 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาและค านึงถึงสถานะทางการคลัง 
  1.3 การด าเนินงานของเทศบาลควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุ ใน 
แผนพัฒนาสามปีมาด าเนินการก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่ได้จัดท าไว้ 
  1.4 ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ลงในแผนพัฒนาสามปี 
  1.5 ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
  1.6 ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
มากที่สุดมาด าเนินการก่อน 
  1.7 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้อง
ด าเนินการ เพ่ือลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม - ลด และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 2. การบริการประชาชน มีดังต่อไปนี้ 
  2.1 ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
  2.2 ควรพิจารณาการบริการประชาชนในเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 
  2.3 เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ให้การต้อนรับและบริการด้วย 
ความยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ (Service Mind) 
  2.4 ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
  2.5 ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาล 
 
 
 



37 

 

7. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และ   เป็นธรรม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ช่วยลด และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และประชาคมโลกท่ีมีต่อ ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
     (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหาร จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
     (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และ รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 
     (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบ เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
     (6) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า 
และเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้าง ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจน การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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     (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม
หลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถใน การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนา
สินค้าเกษตรที่มศีักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่า และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และ
พัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่
มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับ ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาท
ของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแรงของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
     (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  
     (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจาย โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
     (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
     (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
     (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่ง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถ ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
     (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ 
     (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม   
     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
     (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
     (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
     (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 
  (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
  (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
  (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่
จะ บรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี วัตถุประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
   1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
   4) เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   5) เพื่อให้มีการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการ  
   6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
   7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
  เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
   (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
   (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
   (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติ
ต่อประเทศไทย 
   (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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   (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
   (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 
   (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
   (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
   (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทย 
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของ ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดย 
เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 
ต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 
    3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
    3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
    3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อน
ประเทศ สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
   3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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  4. แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง         
สู่รายได้สูง โดยการส่งเสริมการวิจัยและสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนต่างชาติ 
ให้เข้ามาลงทุนใน R & D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon 
Fiber การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุน
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ 
  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ        
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ 
โดยส่งเสริมการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
  4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ 
ประกอบอาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สร้างความเสมอภาคในการ
เขา้ถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการบุติธรรมอย่างเสมอภาค 
  4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อน
บ้าน ส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริม
การผลิต การลงทุนและการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม         
การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนา 
บุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพื่อให้ระบบราชการเด็กแต่มีความคล่องตัวและมี 
ประสิทธิภาพสูง การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้าง
ระบบ ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการที่
ใช้จ่ายงบประมาณมากและมีผลกระทบในวงกว้าง  
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9. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท า
แผนพัฒนา จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนจากทุกจังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 1. แนวคิดและหลักการ 
      1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน   
ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการ
พัฒนาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
      1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
  - ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
  - ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพ         
และโอกาสของพ้ืนที่ 
 2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
     ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัย ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
      2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
  2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก - ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด - สุโขทัย - พิษณุโลก - ขอนแก่น - มุกดาหาร 
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ - สระแก้ว - ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง – บางสะพาน 
แนวสะพาน เศรษฐกิจพังงา - กระบี่ - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล 
- สงขลา 
  2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ - ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ - เชียงราย - พิษณุโลก - นครสวรรค์ - จังหวัด 
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - นครราชสีมา - จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่
แหลมฉบัง - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - สระแก้ว - บุรีรัมย์ - มุกดาหาร 
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      2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง 
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ ใต้ และตะวันออก - ตะวันตก โดยเฉพาะ
ชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
      2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า 
และเพ่ิม ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
      2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง 
อุตสาหกรรมและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
     3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      - ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรับ ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
      - ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิ
สติกส์ เพ่ือสนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
      - พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง  
ในระดับนานาชาติ 
      - พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็น เป็น
สุข ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
      - พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา
ที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
      - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
      3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  ทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
      - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ 
แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการบริการพ้ืนฐานของเมือง
และ สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิต และบริการบน
พ้ืนฐานของความรู้ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
      - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยว
ชายแดนและ การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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      - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า 
สร้างมูลค่าเพ่ิมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ 
การขนส่งและการกระจายสินค้า 
      - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี เน้นการพัฒนาข้างและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงาน ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ มีความโดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.3 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 
           1. โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
           2. โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
           3. โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ - ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่
เชื่อมโยงกับนานาชาติ และอนุภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 
          4. โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
          5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
          6. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ประกอบด้วย 
  1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ปรับระบบการผลิต ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การ
พัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิ
สติกส์เพื่อสนับสนุน การค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงใน 
ระดับนานาชาติ 
  4. การพัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็น 
เป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
  5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที 
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟแูละใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) 
 1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”  
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 2. พันธกิจ 
      2.1 ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน       2.2 พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการ
พัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์ 
      2.3 สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      3.1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า
ชุมชน 
      3.2 พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยก
อินโดจีน และอาเซียน 
      3.3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
      3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 4. เป้าประสงค์ 
      4.1 ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมูลค่าเพ่ิมที่ยังยืน 
      4.2 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้
ศักยภาพ แหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
      4.3 พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย – พม่า/ ไทย – ลาว 
      4.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ กีฬา และสุขภาพ 
      4.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 5. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
      5.1 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
      5.2 จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
      5.3 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน  
      5.4 เส้นทางเชื่อมโยง E - W – N – S ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
      5.5 จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกลับกลุ่มประเทศอินโดจีน และ
ประเทศ สมาชิกอาเซียน 
      5.6 มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
      5.7 จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
      5.8 รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
      5.9 จ านวนนักท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
      5.10 จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
      5.11 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
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      5.12 จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
  6. กลยุทธ์ 
      6.1 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและ
การบรรจุ ภัณฑ์โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
      6.2 พัฒนาการคมนาคมและระบบ Logistics  
      6.3 พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ  
      6.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
      6.5 เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน  
      6.6 ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว  
      6.7 ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  
      6.8 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  
      6.9 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      6.10 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/ 
การค้า/ การบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
      6.11 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ        

6.12 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     วิสัยทัศน์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
  “จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่ใช้ ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
     เป้าประสงค์รวม  
     1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการ 
ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง  
     4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
  2. พัฒนาแหล่งน้ า โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร  
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  3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
  4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์  
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว  
  2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การ ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
  5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือ
เพ่ิม มูลค่าสินค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน  
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา การ
สาธารณสุข และการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
  2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
รายได้ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส านึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลด
รายจ่าย 
  3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  กลยุทธ์  
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
  3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพ่ือความม่ันคงทาง
พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
  3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา    
ล้ าค่าวัฒนธรรม พัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา และคุณภาพชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
     วิสัยทัศน์ “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” “DELIGHTFUL PHETCHABUN” 
    ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ให้ความส าคัญกับการประสานงานเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่ายการ
พัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ และแยกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
     1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต  
     1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
     1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและ 
นันทนาการ  
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง  
     1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
     1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
     1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน  
     2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
     2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
     2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  
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     3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร  
     3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์  
     3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า  
     3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม  
     3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
     3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค - บริโภค  

2.3 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
2.3.1 วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 

(1) ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนให้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
(2) ส่งเสริมเฝ้าระวังและป้องกันฯ ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 

เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
(5) ส่งเสริมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ให้นักเรียนเข้าใจได้อย่าง 

ถูกต้อง และลดน้อยลง 
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางศาสนาและ 

วัฒนธรรม ประเพณี มากยิ่งข้ึน 
(7) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม/ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
(8) ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
(9) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
(10) ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้สะอาด และถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น 
(11) ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลด 

ปัญหาความยากจนได้ 
(12) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้ทันสมัย  

ประชาชนไดร้ับข้อมูลข่าวสาร ได้ทันต่อเหตุการณ์ สะดวก รวดเร็ว ได้เป็นอย่างดีมากขึ้น 
2.3.2 วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการ 
(1) พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลให้มาก 

ยิ่งขึ้น 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการ 

ประชาชนให้ทราบข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น และระเบียบท้องถิ่น 

ให้กับประชาชนผู้สนใจ 
(4) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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(5) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนภายใน  

และนอกเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(7) พัฒนาระบบอุปกรณ์เตือนภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ 

เพียงพอต่อการมาขอรับใช้บริการจากประชาชน 
(8) ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ประสบการณ์มากขึ้น 
(9) พัฒนาด้านการให้บริการ ประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างสะดวก  

รวดเร็ว ให้ค าแนะน าด้วยค าสุภาพ และให้ความเสมอภาคกับทุกคน ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 
(10)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มากข้ึน เกิด 

ประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานราชการอ่ืน และตรวจการสืบหาข้อเท็จจริง หรือเวลามีอุบัติเหตุ 
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

2.3.3 วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(3) พัฒนาระบบการระบายน้ าภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น 

(4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง 
เพชรบูรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(5) พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
(6) พัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ 

ใช้งานได้ 
(7) พัฒนาและขยายเขตน้ าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
(8) มีการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียให้ทันสมัย ประชาชนเกิดความปลอดภัย มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(9) ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

    2.3 เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ 
 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายการบริหารราชการของ 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่ในกรอบและอ านาจหน้าที่
ของ เทศบาล โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่
สบาย” โดยมี การก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่
สบาย” ดังนี้ 
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 1. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ 
การเฝ้า ระวังและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 
การประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
 3. ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
    2.4 ตัวช้ีวัด 
      เครื่องมือการวัดระดับการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
ศักยภาพ และการพัฒนาของเทศบาลมีความชัดเจน สามารถวัดผลและเปรียบเทียบได้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงใช้เครื่องมือ การวัดระดับการพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเปรียบเทียบโดยใช้การ
วัดประเมิน เพ่ือบอกทิศทางและ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือบ่งชี้ความส าเร็จหรือสะท้อนผล
การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ว่า ประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ซ่ึงมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมมาก
น้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเป้าหมาย ที่ก าหนด โดยการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้ 
จะอ้างอิงข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ เช่น ในเชิงปริมาณวัดและคิดเป็นค่าร้อยละ และในเชิง คุณภาพวัดจากความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใดของประชาชน 
     2.5 ค่าเป้าหมาย 
      เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ 
วัตถุประสงค์และสามารถก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” ดังนี้ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ และมีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรมี ประสิทธิภาพ 
 4. จ านวนที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และผิวจราจร 
     2.6 กลยุทธ์ 
      เพชรบูรณ์ เมืองส าหรับอยู่ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษา และการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการและสุขภาพ
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แก่มวลชน ไม่มีปัญหาจราจรและ อาชญากรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้านบริการ รวมทั้งเป็น
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมิภาค ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 
 2. จัดให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ 
และสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. จัดให้มีการพัฒนาระบบและช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 4. จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า ผิวจราจร และเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะ 
     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีที่มาจากการวิเคราะห์ 
ศักยภาพของท้องถิ่น และก าหนดเป็นจุดยืน (Positioning) ในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา คือ การ
พัฒนาทุกด้าน เพื่อให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก้าวไปสู่การเป็น “เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย” 
     2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก าหนดให้วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ คือ มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในภาพรวมแล้วเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีเป้าหมาย เป้าประสงค์ เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้าถึงการบริการในทุกด้าน มีการพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่าง ๆ มากมาย และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีส่วนร่วม มีความสุข และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 1. จุดแข็ง (S = Strength) เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในส่วนดี 
คือ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น 
การบริการ ระบบข้อมูล ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร เป็นต้น จุด
แข็งของเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์มีดังนี้ 
  - ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนิน
ภารกิจแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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  - เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร มีโครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
  - ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
เทศบาลให้มี ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
  - ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้
หลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  - เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลัก
ในการน า นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
  - เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยใจ
รักและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
  - บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความตั้งใจ กระตือรือร้น พัฒนา
งานอย่าง เป็นรูปธรรม 
  - ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ เอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน 
  - การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนราษฎร์มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง  
  - มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ส่งเสริมต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  
  - ชุมชนและบุคลากรของเทศบาลฯ มีการประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกัน  
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้  
  - มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้  
  - มีการร่วมมือและจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนเป็นอย่างดี 
  - ชุมชนมีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของตัวอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  - เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็น “เมืองอยู่สบาย” มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังค าที่ว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง...คู่ศรัทธา พระพุทธ
มหาธรรมราชา...คู่บ้าน ประวัติศาสตร์นครบาล.คู่เมือง วัฒนธรรมรุ่งเรืองเพชรบุระ” 
 2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (W = WEAKNESS) เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัย 
ภายนอก จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อมด้านต่างๆ จุดอ่อนของเทศบาล
เมอืง เพชรบูรณ์ มีดังนี้ 
  - ระเบียบ และหนังสือสั่งการของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน 
  - บุคลากรมีความรับผิดชอบงานหลายด้าน ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
  - ลักษณะของภารกิจกว้างขวางบางภารกิจไม่ชัดเจน วิธีปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนกับ ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ 
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  - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ  
  - โครงการขนาดใหญ่ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ  
  - บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์  
  - พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
  - ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยและถนนบางช่วงมีไม่เพียงพอ 
น้ าประปา ไม่ไหลบางช่วง บางพ้ืนที่ยังขยายเขตประปาไม่ทั่วถึง ถนนบางสายยังไม่มีท่อระบายน้ า 
  - ปัญหาขยะมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนตามจ านวนของประชากร  
  - ยังขาดระบบเตือนภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 3. การวิเคราะห์โอกาส (O = OPPORTUNITY) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี 
สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ประเทศ จังหวัด และอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นเราอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์หรือโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี โอกาสของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 
  - นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ปัญหาการ ว่างงานของประชาชนในชุมชน 
  - สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  - กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ิมอ านาจหน้าที่การด าเนินการให้ท้องถิ่นและมีความ 
การก าหนดภารกิจเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากข้ึน 
  - การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กร
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้มากข้ึน 
  - ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาคประชาชน  
  - มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมร่วมกับองค์กรอื่นเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  - นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ท าให้เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ผู้บริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน าความรู้
มาเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  - เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สามารถประสานงาน และจัดท าโครงการกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนได้  
 4. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (T = THREATS)  เป็นการศึกษา 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 
  - พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีขนาดใหญ่ มีประชากรแฝงมากท าให้เป็น
อุปสรรคใน การพัฒนาเมืองและพัฒนาคน 
  - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการบางเรื่องมีข้ันตอนการปฏิบัติมากเกินไปท าให้
เกิดปัญหา และอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  - ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ท าให้ การมีส่วนร่วมทางการบริหารมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
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  - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหญ่ๆ 
ได ้
   - ปัญหาน้ าท่วมบริเวณนอกเขตเทศบาล และปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 

10. แนวคิด ความส าคัญ และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
  จักษวัชร ศิริวรรณ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ความส าคัญ และกระบวนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ  (Mission)      

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกัน
ของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้อง
ต้องกันว่า เป็นจุดหมายปลายทางท่ีองค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์
เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย 

ความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์มีความส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการก าหนดแผนยุทธศาสตร์นั้น ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

2. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้หน่วยงานในภาครัฐกิจ ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนที่มีส่วนเอ้ืออ านวยความส าเร็จและความล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์การ 

3. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management, NPM) ที่ให้ความส าคัญการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจ
ทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการอีกทั้ง
หน่วยงานภาครัฐกิจยังต้องด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมา       
ภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปัจจุบัน 

4. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการจัดท างบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting)  

5. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม่ ๆ ที่หลุดพ้น
จากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและไม่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6. เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย ในแง่
ของการมีส่วนร่วม (Participation)  และการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

https://www.gotoknow.org/user/jakswatchara/profile
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

2. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
(2) การก าหนดภารกิจ (Mission) 
(3) การก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
(4) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
(5) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การ (Organization’s Key  

Performance Indicators, KPIs)  
(6) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกก าหนดขึ้น      
มีความเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ของ
องค์การ โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วย 

(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรือที่มักนิยม 
เรียกกันว่า SWOT Analysis  อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)  การวิเคราะห์
จุดอ่อน (Weakness)  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)  และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม
(Threats)  ขององค์การ 

(2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
(3) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
(4) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s  

KPIs)   
(5) ก าหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ  
(6) การก าหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนี 

ชี้วัดผลงานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/index.php?topic=77.0 

      https://www.gotoknow.org/posts/437659 (10 ตุลาคม 2560) 
 
11. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของ

https://www.gotoknow.org/posts/437659%20(10
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โครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผล คือ                 
การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่การด าเนินงานการหรือภายหลังที่การด าเนินงานส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น เช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็น
การบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบหรือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) โดยการติดตามจะต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการด าเนินงาน  
 ขอบเขตของการติดตามก ากับงาน 
 1. หน้าที่ส าคัญของการติดตามก ากับงาน 
  1.1 ติดตามและก ากับการด าเนินงานของผู้บริการและฝ่ายปฏิบัติงานว่า เป็นไป
ตามท่ีวางแผนหรือไม่ 
  1.2 ติดตามและก ากับผลที่ได้จากการด าเนินงานว่า เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ 
  1.3 ติดตามและก ากับเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการ
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  1.4 ติดตามและก ากับเพ่ือหาค าอธิบายเมื่อผลที่เกิดข้ึนแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ 
 2. จากหน้าที่ของการติดตามก ากับงาน ท าให้การติดตามก ากับงานครอบคลุมงาน 2 ส่วน 
ได้แก่ 
  2.1 การติดตามการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ในทางปฏิบัติ
มักพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหวังเกิดขึ้น ทั้งจากการด าเนินงานและจากสภาพเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการด าเนินงาน ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารสนเทศท่ีได้จากการติดตามก ากับงาน และสามารถน าไปใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงโครงการได้ทันเวลามากกว่าการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสุดท้ายของ
โครงการ 
  2.2 การควบคุมผลที่ได้รับประกอบด้วย ผลโดยตรงของโครงการและผลกระทบของ
โครงการ มีลักษณะเช่นเดียวกับการด าเนินงาน คือ ผลที่ได้มักพบว่ามีผลข้างเคียงและผลที่กระจาย
ออกไปจากท่ีก าหนดซึ่งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม (สุวิมล ตริกานันท์, 2545, น. 209 - 210) 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือน ามาใช้
เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือสิ่งที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพหรือไม่ 



59 

 

เพียงใด โดยที่มาตรฐานดังกล่าวอาจเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย เวลา หรือ งบประมาณ   
เป็นต้น 
 มาตรฐานของผลการประเมิน 
  เมื่อการประเมินผลเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบคุณภาพ หรือมาตรฐานของผลการประเมิน
แล้ว เกณฑ์เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาขึ้นมาใช้ส าหรับพิจารณาในกระบวนการประเมินดังกล่าว 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพของการประเมิน ต้องอิงกระบวนการการประเมินที่ส าคัญ     
3 ส่วน คือ  
 1. เป้าหมายหรือความต้องการของการประเมิน ซึ่งในส่วนนี้จะน าไปสู่ค าถามของการ
ประเมินว่า สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงและมากน้อยเพียงใดจากสารสนเทศที่ได้รับ 
 2. วิธีการประเมิน ซึ่งพิจารณาได้จากวิธีการวัดผล ตลอดจนเครื่องมือการเก็บข้อมูล สถิติ 
การวิเคราะห์การติดตามภาคสนามและกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ฯลฯ โดยพิจารณาว่า กระบวนการ
ประเมินนั้น สามารถท าให้บรรลุผลการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพ รวมทั้งเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพทั่วไปของโครงการได้มากน้อยเพียงใด 
 3. ผลการประเมิน มีประโยชน์ในการน าไปใช้ ให้ความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ โดยค านึงถึง
ความเชี่ยวชาญและคุณธรรมของผู้ประเมินตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ และเพราะเหตุใด (เยาวดี  รางชัย
กุล วิบูลย์ศรี, 2549, น. 19 - 20) 
 การติดตามและประเมินผลโครงการจะมีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
การติดตามผลจะช่วยให้ได้รับข้อมูลมาใช้ในการประเมินผล และใช้ในการอธิบายความเกี่ยวพัน
ตลอดจนแนวโน้มของผลที่จะเกิดข้ึนตามมา 
 อย่างไรก็ตามการติดตามและการประเมินผลโครงการก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
ระยะเวลา กล่าวคือ การติดตามผลเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ท าตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปให้ผู้บริหารน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงานโครงการ ส่วนการประเมินผลจะเป็นกิจกรรมที่เป็นระยะ เช่น กระท าก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการ ในระหว่างด าเนินตามโครงการ หรือเมื่อการด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
 นอกจากนี้ถ้าพิจารณาถึงลักษณะการวิเคราะห์แตกต่างกัน กล่าวคือการติดตามผลจะ
วิเคราะห์เพียงเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการว่า เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ เป้าหมายหรืองบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด โดยการติดตามผลจะเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้ามากน้อย
เพียงใด รวมถึงปัจจัยภายนอกท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลต่อเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินงาน
หรือไม่ 
 แต่การประเมินผลจะท าการวิเคราะห์ที่ลึกกว่าการติดตามผล โดยเน้นวิธีการที่จะน าไปสู่การ
ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการที่ก าหนดขึ้น การประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบว่า
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคตตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ กล่าวคือเป็นเครื่องชี้วัด
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของโครงการ นอกจากนี้การประเมินผลยังช่วยวัดความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของโครงการ ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นใช้เวลา ค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณในการลงทุนน้อยท่ีสุด
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หรือไม่ และการประเมินผลยังช่วยให้ผู้บริหารโครงการคาดการณ์ถึงผลที่จะตามมา อันได้แก่ผลกระทบ
ทั้งในเบื้องต้นและระยะยาว เพื่อที่ผู้เกี่ยวข้องจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการหรือ
วางแผนในอนาคตต่อไป 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการมีความส าคัญหรือมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการดังนี้ 
 1. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน กล่าวคือ 
ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้เริ่มด าเนินงาน ควรได้รับการประเมินผลเสียก่อน หากมีส่วนใด
หรือขาดความชัดเจนก็จะได้ให้ไปท าการปรับปรุงให้ชัดเจนเสียก่อน เพ่ือที่เวลาน าไปปฏิบัติจะได้ไม่มี
ปัญหา 
 2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์เต็มที่หรือเป็นไปอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพราะในการ
ประเมินผลโครงการต้องมีการวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ รวมถึงทรัพยากรทุกประเภทที่ได้รับการ
จัดสรรในโครงการ ก็ต้องใช้ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงานในโครงการ
ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นจะต้องตัดทอนลงไป ดังนั้นเท่ากับว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้
การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะการประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนหนึ่ง  
ในการวางแผนโครงการ อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ การริเริ่มและจัดท าโครงการ         
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติและการประเมินผลโครงการ จะเห็นได้ว่า 
การประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้โครงการ
บรรลุเป้าหมาย รวมถึงชี้วัดความส าเร็จของโครงการด้วย 
 4. ช่วยในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการติดตามและประเมินผลโครงการ             
จะตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานทุกส่วนของโครงการอย่างมีระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ตลอดจนผลผลิต โดยจะท าการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน หากพบว่างานไม่มีคุณภาพ
ก็จะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่างานนั้นจะได้มาตรฐาน
ตามต้องการ  
 5. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ เพราะการติดตามและประเมินผลจะท าให้
ผู้บริหารโครงการทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานในโครงการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้น
ตอไปหรือยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนี้ผลของการประเมินโครงการยังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลที่
ส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายขององค์กรได้อีกด้วย 
 ประเภทของการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการจะต้องมีระยะและขั้นตอนในการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะน าโครงการไปปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนแรก และเมื่อน าโครงการไป
ปฏิบัติก็จะต้องมีการติดตามและประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นขั้นตอนที่สอง และทันทีที่
โครงการแล้วเสร็จก็ต้องมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบโครงการว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็น
ขั้นตอนที่สาม และหลังจากนั้นก็จะประเมินดูว่าโครงการที่แล้วเสร็จไปแล้วจะมีผลที่เกิดตามมาและ
กระทบในระยะยาวเป็นอย่างไร เป็นขั้นตอนสุดท้าย  
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ซ่ึงสามารถแสดงเป็นรูปภาพของการติดตามและประเมินผลโครงการในส่วนที่สัมพันธ์กับวงจร
โครงการ ได้ดังนี้ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2549, น. 1 - 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 ประเภทของการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  
  

 รูปแบบของการประเมินแบบ CIPP MODL ของ Stufflebeam  
 แบบจ าลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการ

ที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อในลักษณะต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ แผนผัง 
ระบบสมการ และรูปแบบอ่ืน เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ
โมเดลการประเมินแบบซิป หรือ “CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นโมเดลที่
ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน แนวคิดของสตัฟเฟิลบีมเน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างาน
ระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา 
และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูลและน าผลการประเมิน
ที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  “CIPP Model”   
ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2551, น. 96 - 97) 
     1.  (Context Evaluation : C)  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นการ
ประเมินให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การหรือไม่  เป็นโครงการ  
ที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น  
การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องโครงการควรจะท าในสภาพแวดล้อมใด 
ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไรหรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร  เป็นต้น 
           2.  (Input Evaluation : I )  การประเมินปัจจัยน าเข้า  เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนิน
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โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  
เป็นต้น การประเมินผลแบบนี้จะท าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่อง
เชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาท างานให้ อย่างไรก็ตาม 
การประเมินผลนี้จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด          
ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหนและต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกหรือไม่ 
            3. (Process Evaluation : P ) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรือจุด
แข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถศึกษา
ได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ       
เพ่ือการตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 
           3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ  
หรือการด าเนินงานตามแผนนั้น 
            3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการ 
           3.3 เพ่ือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินงานของโครงการ 
         4.  (Product Evaluation : P ) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือความต้องการ/ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่อง
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์( Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูล
จากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วยจะเห็นได้ว่า การประเมิน
แบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนด
แหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนด
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
     นอกจากนี้ สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจ ที่สอดคล้องกับประเด็นที่
ประเมินผล ดังนี้ 
           1. การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 
            2. การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของ
การด าเนินการของโครงการ 
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           3. การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่
ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
           4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ข้อมูล
จากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะ
น าไปใช้ในโอกาสต่อไป           

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ 
 

รูปแบบการประเมินโครงการ  
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินโครงการไว้ ดังต่อไปนี้ 
ความหมายของรูปแบบการประเมิน  
รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) เกิดข้ึนเนื่องจากความพยายามของนักประเมินที่ 

มุ่งน าเสนอแนวทางในการประเมินโครงการ รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผนใน
การประเมินที่แสดงให้เห็นถึง รายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินซึ่งแต่ละรูปแบบ
จะบอกให้ทราบว่า ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง 
(What) ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่า ในการประเมินแต่ละรายการ/แต่ละ
เรื่องควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ (How) รูปแบบการ
ประเมินส่วนใหญ่เริ่มต้นหรือเกิดข้ึนในชั้นเรียน กล่าวคือเสนอรูปแบบการประเมินเพ่ือการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นส าคัญ และต่อมามีการประยุกต์ใช้กรอบแนวความคิด
เหล่านั้นเพื่อการประเมินงาน/โครงการในวงกว้างมากขึ้น  
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ประโยชน์ของรูปแบบการประเมินมีประโยชน์ส าคัญ 4 ประการ คือ  
1. ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมิน การเรียนรู้เรื่องรูปแบบการประเมิน

ที่หลากหลาย จะท าให้เกิดประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้อย่างเหมาะสม
กับสิ่งที่มุ่งประเมิน  

2. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุม เนื่องจาก 
รูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้ 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็มีแนวโน้มที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับรูปแบบ
นั้น จึงท าให้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนครอบคลุมและสมเหตุสมผล  

3. ช่วยให้ก าหนดตัวแปรหรือประเด็นส าคัญในการประเมินได้อย่างชัดเจน  
4. ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับและสื่อความหมาย    

ได้ชัดเจน  
ประเภทของรูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดท่ีส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการหรือรายการประเมินซึ่งมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งนักวิชาการ
ทางด้านการประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบการ
ประเมิน โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการ 
ตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายกับผลที่
เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่า บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ 
ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler: 1943) ครอนบาค (Cronbach: 1973) และเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick)  

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็น 
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่า
ของโครงการนั้น ๆ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake : 1967) สคริฟเว่น (Scriven : 
1967) โพรวัส (Provus : 1971)  

3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model)   
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารใน     
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลช์ (Welch : 
1967) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam : CIPP : 1968) อัลคิน (Alkin : 1967)  

 

นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้รายละเอียดของรูปแบบการประเมินไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Tyler)  
ไทเลอร์ (Tyler, 1943) เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการ ได้ให้ความหมายของ 

การประเมินว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ 
ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้วจะเป็น 
แนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโดย 
เสนอเป็นกรอบความคิดครั้งแรก 
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ในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิด ลักษณะนี้เรียกว่า 
แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินเพ่ือตัดสินว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และถือว่าการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน ล าดับขั้นของการประเมิน การเรยีนการสอนมีดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่
ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบบทเรียนจึง
ประเมินผลโครงการโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์     
มาใช้ในการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรด าเนินการดังนี้  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงการทางการศึกษา มักได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเขียนในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

2. จัดเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
3. ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนท าการเรียนการสอน  
4. เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม  
5. ท าการทดสอบผู้เรียน เมื่อจบการเรียนการสอนแล้ว  
6. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และมีนักเรียนร้อยละเท่าไรที่ผ่านเกณฑ์  
7. น าผลของการเปรียบเทียบมาศึกษาจุดบกพร่องในการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

ต่อไป  
ในปี 1986 ไทเลอร์ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 

1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ  
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)  
2. การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan)  
3. การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild Program 

Development)  
4. การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement)  
5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome of an 

Educational Program)  
6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
2. รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin)  
มาร์วิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alkin, 1969) ได้เสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CSE 

(Center for the study of Evaluation Approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิดของอัลคิน 
คือ การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนด 
ขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการเลือก
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แนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของโครงการ ขอบข่ายของการประเมิน จากความหมายของการ
ประเมินตามแนวคิดของอัลคินนั้น การประเมินจะประกอบด้วยการจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะ
น าไปใช้ในการตัดสินใจดังในการประเมินจ าเป็นจะต้องประเมินในเรื่องต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของระบบ
เพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้เรา 
สามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสม สิ่งที่จะต้องศึกษา ได้แก่ ความต้องการของ 
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วน 
จ าเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ กัน  

2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนที่จะมีการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของโครงการ 
นักประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะได้รับจาก 

การใช้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการหาทางเลือกท่ี
เหมาะสม โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจาก
เกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน  

3. การประเมินการน าไปใช้เพื่อการด าเนินโครงการ (Program Implementation) เป็นการ
ประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า การด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้เพียงไร  

4. การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพ่ือหา
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดข้ึนบ้าง
หรือไม่ ดังนั้น นักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความ 
ล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืนเพ่ือน ามาใช้ใน
การปรับปรุงโครงการต่อไป  

5. การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้ นักประเมินต้อง
หาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของโครงการ 
และศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ หรือน าไปใช้กับโครงการในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้
กว้างขวางเพียงใด ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินกับ
โครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก เป็นต้น  

3. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus)  
โพรวัส (Provus, 1969) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการเปรียบเทียบผล  

การปฏิบัติการกับมาตรฐาน หรือเป็นการค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวังกับผลการ 
ปฏิบัติการของแผนงาน เขาอธิบายว่ามีความไม่สอดคล้องกัน 5 ชนิด ที่สามารถศึกษาได้จากการใช้ 
แผนงาน คือ ความไม่สอดคล้องที่สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ คือ 
การก าหนดปัจจัยที่ท าให้เกิดการด าเนินงาน ก าหนด กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดผลที่
คาดหวังซึ่งจะได้รับจากการด าเนินงาน ขั้นที่ 2 การเตรียมพร้อมเป็นการน าปัจจัยที่ท าให้เกิด          
การด าเนินงานเข้าสู่กระบวนการ ขั้นที่ 3 กระบวนการที่ใช้เพ่ือการด าเนินงาน ขั้นที่ 4 ผลผลิต ขั้นที่ 5 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนตามรูปแบบนี้ การประเมินต้องท าโดยผู้ประเมินคณะหนึ่งที่ได้วาง
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มาตรฐานตามความคาดหวังของโครงการเอาไว้ ต่อจากนั้นการประเมินทุกอย่างต้องด าเนินไปโดยการ
หาข้อมูลใหม่และท าการตัดสินใจ โดยใช้มาตรฐานที่วางไว้เป็นเกณฑ์เป็นรูปแบบที่ช่วยให้หาข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ในทุกขั้นตอนของการประเมินดังกล่าวข้างต้นและตลอดโครงการอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินในแต่ละขั้นตอน ถ้าหากพบข้อบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนนั้น ๆ ด้วย 
วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งประกอบด้วยการถามตนเอง เพื่อให้ได้ค าตอบว่าท าไมจึงเกิด 
ข้อบกพร่องนั้นๆ มีอะไรเป็นสาเหตุ และมีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มาจากสาเหตุนั้น 
ส าหรับขั้นตอนในการแก้ปัญหามีดังนี้  

 
 

ค าถาม  เกณฑ์  ข้อมูลที่ตอบค าถาม  การตัดสินใจ  
 (Q)        (C)        (I)                        (D) 
 

 เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินถึงข้ันที่ 5 แล้ว ถ้าจะด าเนินงานหรือเริ่มวงจรใหม่ ก็ต้องท า 
การออกแบบใหม่ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การลงทุนซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของ 
ปัจจัยเบื้องต้นใหม่  

4. รูปแบบการประเมินของสคริฟเว่น (Scriven, 1967) 
 ไมเคิล สคริฟเว่น (Micheal Scriven) ได้ให้ความหมายของการประเมิน คือ การเก็บ 

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระดับของเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ยังกล่าวถึง
หน้าที่การประเมินว่ามี 2 ระดับ คือ  

     1. ระดับวิธีการ เน้นจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือการตัดสินคุณค่า  
     2. ระดับการน าไปใช้เน้นเรื่องบทบาทของการประเมินเพ่ือการน าข้อมูลมาใช้อย่าง
เหมาะสม จุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมินมี 2 ประการคือ  

(1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างที่ 
โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เพราะการประเมินจะช่วย
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา  

(2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด 
โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่ดีของโครงการเพ่ือน าไปใช้
กับสถานการณ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกันต่อไป  

สคริฟเว่น ได้เสนอแนะว่า ในเรื่องการประเมินเพ่ือการปรับปรุงหรือดูความก้าวหน้าของ 
โครงการ โดยท าการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ควรที่จะใช้นักวิจัยมืออาชีพ   
ในการด าเนินการประเมินนั้น ควรจะได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรจะได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างนักประเมินกับผู้ด าเนินงานในโครงการด้วย  

ในการประเมินมีวิธีการที่สามารถน ามาใช้ได้ 2 วิธี คือ  
1. การประเมินก่อนมีการปฏิบัติงาน หรือการประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) 

คือ การประเมินคุณค่าของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหา จุดมุ่งหมาย กระบวนวิธีการ    
ให้ได้คะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนที่จะได้มีการปฏิบัติงาน  
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2. การประเมินเมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว หรือการประเมินคุณค่าการปฏิบัติงาน (Pay-off 
Evaluation) เป็นการตัดสินคุณค่าจากผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือกับนักเรียน เช่น การประเมิน   
มีความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หรือคะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมการประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ  

สคริฟเว่นมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากครอนบาค ในเรื่องของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบมาใช้ใน
การประเมิน ซึ่งสคริฟเว่นเป็นบุคคลที่เห็นว่าการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ มีข้อดีมากกว่าการไม่ใช้กลุ่ม
เปรียบเทียบ การใช้กลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยัดกว่าไม่ต้องท าการศึกษาในระยะยาว และใช้
กลุ่มตัวอย่างมากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนี้แล้วสคริฟเว่นยังเชื่อว่า การศึกษากลุ่ม
ย่อย (Micro-studies) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษา ประชากรทั้งหมด 
(Cross studies) เพราะท าได้ง่ายและบ่อยครั้งกว่า คุณค่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สคริฟเว่น 
เป็นนักประเมินที่ให้ความส าคัญของการประเมินค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้ เขาเชื่อว่าการประเมินจะขาด
ความสมบูรณ์ ถ้านักประเมินไม่ได้พิจารณาในด้านคุณค่าที่ได้รับโดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของโครงการ สิ่งที่ต้องพิจารณามี 3 ประการคือ  

1. ความเป็นประโยชน์ นักประเมินควรจะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปนั้น มีประโยชน์ 
มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปหรือไม่  

2. ขวัญ หรือก าลังใจ หรือคุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญมากในการด าเนินงานโครงการควร 
พิจารณาด้วยว่า ผลของโครงการจะท าให้ขวัญหรือก าลังใจ หรือคุณธรรมของผู้ร่วมโครงการเป็น 
อย่างไร  

3. ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก แต่นักประเมินไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากมีความ
ยุ่งยากในการประเมิน การประเมินไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Evaluation)  การประเมิน
โดยทั่วไป นักประเมินจะยึดจุดหมายของโครงการเป็นหลัก ดูความสอดคล้อง ผลการปฏิบัติงานกับ
จุดมุ่งหมายของโครงการ แต่สคริฟเว่นมีความเห็นว่า นักประเมินไม่ควรจะให้ความสนใจเฉพาะ
จุดมุ่งหมายของโครงการที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะให้ความสนใจกับผลที่ เกิดข้ึนจากโครงการ  

5. รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)  
     โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิดของครอ

นบาค และสคริฟเว่น เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติรูปแบบการประเมินของสเตค ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่ นักประเมินน ามาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตามความคิดเห็น
ของสเตค หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวกับการบรรยาย และการตัดสินคุณค่าของ โครงการ หรือเป็น
กระบวนการที่เก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ การตัดสินใจ 
จุดมุ่งหมายของการประเมินมี 2 ประการ คือ เพื่อต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามา บรรยายเกี่ยวกับ
โครงการนั้น และเพ่ือต้องการได้ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ  

วิธีการประเมิน สเตค ได้เสนอโครงสร้างของรูปแบบการประเมินเคาน์ทิแนนซ์ 
(Countenance Model) ซึ่งตามโครงสร้างของรูปแบบนี้ ได้จ าแนกข้อมูลการประเมินออกเป็น 2 ส่วน 
คือ เมตริกซ์บรรยาย (Description Matric) และเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า (Judgement Matric) 
และได้เสนอว่าก่อนบรรยาย หรือตัดสินคุณค่าของโครงการใด ๆ นักประเมินควรท าการวิเคราะห์
หลักการและเหตุผลของโครงการนั้น ๆ ด้วย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค ผู้ประเมิน
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จะต้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงให้ได้ เนื่องจากแหล่งข้อมูลมีมากมายและวิธีการเก็บข้อมูลก็มีหลายวิธี 
ข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อการอธิบายและการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมินนี้ได้
จ าแนกสิ่งที่ต้องพิจารณาในการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คอื  

1) สิ่งน า หรือปัจจัยเบื้องต้น (Antecedents) หมายถึง สภาพเงื่อนไขหรือปัจจัย 
ต่าง ๆ ใน การด าเนินโครงการ  

2) กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมด าเนินตาม 
กิจรรมที่ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับอาจารย์ นักเรียนกับนักเรียน    
เป็นต้น  

3) ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากโครงการใน 
การเก็บข้อมูลผู้ประเมินต้องบันทึก 

ข้อมูลทั้งสามชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความคาดหวังหรือแผนงาน  
(Intents) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังจ าแนกเป็นความคาดหวัง เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผล
การด าเนินงานโครงการ 2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Observations) หมายถึง สภาพที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจ าแนก
เป็น สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 3) มาตรฐาน 
(Standards) หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน คุณลักษณะที่ควรจะมี ควร จะท า หรือควรจะได้รับ 
เกี่ยวกบัปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 4) การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง      
ผลการพิจารณาการตัดสินใจ เป็นการพิจารณา สรุปเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติและผลการ
ด าเนินงาน ในการประเมิน ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ือการบรรยายก่อน คือ ต้องมีการศึกษา 
ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวัง กับสิ่งเกิดขึ้นจริง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น 

6. รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick)  
         โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็นประธาน ASTD (The American Society for Training and 
Development) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า         
“การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วย         
ให้รู้ว่า การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติ               
ที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวัง         
ให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เคิร์กแพทริค เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ คือ  
1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง  
2. ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ  
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร แนวทางการประเมินใน

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม  
เคิร์กแพทริค เสนอว่า ควรด าเนินการประเมินใน 4 ลักษณะ คือ  
1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึกหรือ

ความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
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2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยควร
ตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)  

3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตาม ความคาดหวังของโครงการหรือไม่  

4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า       
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพของ
องค์กรดีข้ึน หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่  
 

แหล่งที่มา : http://www.yala3.go.th/download/files/20160516-140420-031155.pdf 
 

12. รูปแบบกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 จากการศึกษาของปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2560-2561) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด าเนินการตามรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนปกติตามท่ีได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) จัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมซ่ึง
ประกอบด้วยประชาชน สมาชิกเทศบาล กองงาน หน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัด
ขึ้น ณ ที่ท าการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการต่าง ๆ เป็นราย
โครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนต่อไป ซึ่งน าไปสู่การอนุมัติแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
       (2) เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
และของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถาน 
ธนานุบาล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ในระดับชุมชน เทศบาลได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกภายในชุมชนทั้ง 17 
ชุมชน โดยการท าประชาคม ณ ที่ท าการของแต่ละชุมชนปีละ 1 ครั้ง และผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและ
ความต้องการตลอดทั้งปีเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนงานหรือโครงการ  
  2) ในระดับหน่วยงานภายในทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและสถานธนานุบาล แต่ละหน่วยงานรับข้อมูลต่อจากการท าประชาคมและข้อมูลความ
ต้องการภายในหน่วยงานของตน แล้วจัดท าเป็นร่างแผนงานประจ ากองเพ่ือเสนอเข้าไปจัดท าเป็น
แผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
  3) ระดับรายบุคคล เป็นการน าเสนอข้อมูลความต้องการตลอดทั้งปีโดยผู้น าชุมชน
หรือสมาชิกชุมชนที่มีปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของเทศบาลโดยตรง หรือเสนอผ่านช่องทางที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ 
       (3) รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการให้กองงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าเป็นร่าง
แผนงานประจ ากอง เพ่ือเสนอเข้าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ระยะเวลา 4 ปี ซ่ึง
ประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงาน
รับผิดชอบ 
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       (4) กองวิชาการและแผนงานรวบรวมร่างแผนจากกองต่าง ๆ ทั้ง 8  กอง และ 2 
หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานธนานุบาล และจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาในภาพรวม
ของเทศบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและ
หน่วยงานรับผิดชอบ เสนอให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ พิจารณาเห็นชอบ  

      (5) น าร่างแผนพัฒนาเทศบาล ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาแล้ว น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

      (6) คณะผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
       (7) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนตามระเบียบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นรายโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในแต่ละ
ชุมชนเพ่ือตรวจสอบตามตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จ 

      (8) มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม จ านวน 6 ฉบับ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ความจ าเป็นในเชิง
นโยบาย ซึ่งในการอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องผ่านกระบวนการจัดท าแผนตามระเบียบ
และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการท าแผนพัฒนาปกติ 
 (9) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผนประกอบ มีดังต่อไปนี้ 
  1) กรรมการชุมชน มีหน้าที่ในการเตรียมและให้ข้อมูลความต้องการและความจ าเป็น
ในการท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ 
  2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล 
การด าเนินงานตามกระบวนการจัดท าและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโดยเฉพาะ 
  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักคือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผน
ด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  

 4) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแทนผู้น าชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาแผนพัฒนาในรายละเอียดทุกด้าน  
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอต่อให้สภาเทศบาลพิจารณาและเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต่อไป 
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 จากกระบวนการพัฒนาแผนดังกล่าว สามารถสรุปรูปแบบได้ตามรูปภาพที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปภาพที่ 4 รูปแบบกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 

13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์      
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม จ านวน 6 ฉบับ พบว่าสรุปได้ดังนื้  

13.1 มีการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาแผนตามปกติของเทศบาลเมือง 
8 ขั้นตอน และผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบโดยคณะกรรมการและกลไกจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
       (1) จัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมซึ่ง
ประกอบด้วยประชาชน สมาชิกเทศบาล กองงาน หน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กองงาน
ภายใน 

ร่างแผน
รวมทกุ
กอง  

กรรมการ
สนบัสนนุ 

 

ปรับปรุ
งร่าง
แผน 

เสนอ
เข้าสภา 

 

ระดบั
ชมุชน 

ระดบั 

เทศบาล 

ระดบั 

กอง 

ระดบั 

รายบคุ
คล 

รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
จัดท าแผน 

จัดท าร่าง
แผนพัฒนา
ในภาพรวม 

กลไกการ
พิจารณา
อนุมัติ 

จัดท าร่าง
แผนพัฒนา
เป็นรายกอง 

น าแผนลงสู่ 
การปฏิบัติ 

ติดตาม
ประเมินผล 

แผน 

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ แผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ 

สง่
ข้อมลู
ให้ทัง้ 8  

ร่างแผน 
ทัง้ 8 
กอง 

สง่แผน
กองให้
วิชาการ 

เข้า
ประชมุ
ประชา

กรรมการ 
สนบัสนนุ 

กรรมกา
รพฒันา 

สภา
เทศบาล 

คณะ
ผู้บริหาร 

กรรมการ
ติดตาม 

คณะ
นกัวิจยั 

กรรมกา
รพฒันา 

สภา
เทศบาล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์  
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       (2) เกบ็รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 
และของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน  
       (3) รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการให้กองงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าเป็นร่าง
แผนงานประจ ากอง  
       (4) กองวิชาการและแผนงานรวบรวมร่างแผนจากกองต่าง ๆ ทั้ง 8 กอง และ 2 
หน่วยงาน และจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล  

      (5) น าร่างแผนพัฒนาเทศบาล ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาแล้ว น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

      (6) คณะผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
       (7) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนตามระเบียบเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นรายโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในแต่ละ
ชุมชนเพ่ือตรวจสอบตามตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จ 

      (8) มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม จ านวน 6 ฉบับ  
       (9) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผน จ านวน 4 ชุด 
 

 1.2 แผนพัฒนาเพิ่มเติมทั้ง 6 ฉบับสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ได้ดังนี้ 
(1) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 

รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  จ านวน  51  โครงการ  
    งบประมาณรวมทั้งสิ้น  35,620,100  บาท 

(2) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 
 รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  จ านวน   6  โครงการ 

    งบประมาณรวมทั้งสิ้น  19,853,900  บาท 
(3) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 

รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์   จ านวน  10  โครงการ  
     งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,124,000 บาท 

(4) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 
รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์   จ านวน  30  โครงการ  
     งบประมาณรวมทั้งสิ้น 52,445,440 บาท 

(5) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 
รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์   จ านวน  25  โครงการ  
     งบประมาณรวมทั้งสิ้น 61,411,680 บาท 

(6) แผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) มีการเพ่ิมเติมแผน (โครงการ) ดังนี้ 
  รวมโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์   จ านวน  17  โครงการ  
       งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,956,400 บาท 

13.2 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1 – 6) โดยวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง จ านวน 64 โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 35 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.68 ไม่ได้ด าเนินการ 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.31 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ จ านวน 36 โครงการ ได้ด าเนินการ
จ านวน 36  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ไม่ได้ด าเนินการ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 44 
โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.81 ไม่ได้ด าเนินการ 30 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 68.18  

13.3 ความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 17 ชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1 – 6) เป็นรายโครงการด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 
เมษายน – 30 กันยายน 2561) โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.26) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา (x̄ = 3.23) ด้าน
ความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา (x̄ = 3.27)    ด้านการน าแผนลงสู่การปฏิบัติและผล  
ที่เกิดขึ้น (x̄ = 3.26) และด้านการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผน (x̄ = 3.28)  

13.4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 17 ชุมชนต่อการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)          
ในภาพรวมทุกโครงการอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่
อยู่ในระดับมาก จ านวน 12 โครงการ ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  (x̄  = 3.68) ด้านไฟฟ้า  
(x̄  = 3.67) ด้านสิ่งแวดล้อม (x̄  = 3.66) ด้านการมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน             
(x̄  = 3.66) ด้านน้ าอุปโภค บริโภค (x̄  = 3.65) ด้านการท่องเที่ยว (x̄  = 3.64) ด้านสาธารณสุขและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (x̄  = 3.63) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและ
นันทนาการ (x̄  = 3.63)  ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน เมือง (x̄  = 3.63) ด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ 
(x̄  = 3.63) ด้านการคมนาคม  (x̄  = 3.62) ด้านการศึกษา (x̄  = 3.61) และอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 โครงการ คือ ด้านการป้องกันน้ าท่วม (x̄  = 3.50) ตามล าดับ 

13.5 ผลการศึกษาข้อสังเกต แนวคิด และแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) สรุปได้ว่ามีแนวทางทั้งด้านบวกและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาที่ครอบคลุมถึงด้านบริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงพัฒนาแผนในอนาคต  

ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัยติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ติดตามและประเมินผลผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์ ศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในภาพรวม 
ศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นรายโครงการ และ
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ศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในอนาคต กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อ านวยการกอง       
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายยุทธศาสตร์ จ านวน 10 คน  เพ่ือตอบแบบสอบถามและ     
การสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) และผู้บริหารและสมาชิก    
ของชุมชน การสุ่มตัวอย่างจาก  17  ชุมชน จ านวน 1,087 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมิน
พบว่า 

1. สภาพการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ด าเนินการ 12 กิจกรรมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์พบว่า ทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด าเนิน
โครงการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 

3. การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์        
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.08) และเมื่อวิเคราะห์ราย
ยุทธศาสตร์พบว่า ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง (x̄  = 4.09) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (x̄  = 4.08) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน (x̄  = 4.08) ตามล าดับ 

4. การศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์      
เป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 17 ชุมชนต่อ
การด าเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.69) 
และเม่ือวิเคราะห์โครงการเป็นรายด้าน ของทั้ง 17 ชุมชนพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 17 
ชุมชนต่อการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนและสังคมเมือง (x̄ = 3.73) ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี (x̄ = 3.70) ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และด้านพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน (x̄ = 3.68) 
 5. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในอนาคตพบว่า มีข้อสังเกตและเสนอแนะทั้งในด้านการศึกษาบริบท (Context) ปัจจัยป้อน (Input) 
กระบวนการจัดท าแผน (Process) และผลผลิต (Product) 

กฤษณบดินท์ คิดเข่ม. (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”               
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ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกสูงใน
จ านวน 7 ขั้นตอน มีจ านวน 4 ขั้นตอน ที่มีการด าเนินการแต่ยังไม่ถูกต้อง ได้แก่ ขั้นตอนการ
เตรียมการติดตามฯ ขั้นตอนการก าหนดประเด็น ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่วนอีกจ านวน 3 ขั้นตอน มีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอน การติดตามและ
ประเมินผลฯ ของเทศบาลต าบลโคกสูง ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการจัดท ารายงาน
ผลการติดตามฯ ขั้นตอนการอนุมัติและประกาศผลการติดตามฯ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในกระบวนการการติดตามและประเมินผลฯ คือ คณะกรรมการฯ 
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลฯ เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและมี 
การติดตามฯ เพียงปีละ 1 ครั้ง จึงขาดความต่อเนื่อง รูปแบบของรายงานผลการติดตามฯ ไม่ดึงดูด
ความสนใจของประชาชน การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและไม่มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลฯ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากผู้มีความรู้และประสบการณ์และอบรมให้ความรู้ ควรมีการประชุมติดตามฯ อย่างน้อย 3 – 4 
ครั้ง/ปีและเสนอต่อนายกเทศมนตรีทราบทุกครั้ง ควรจัดท ารูปแบบการรายงานผลการติดตามฯ ให้มี
ความทันสมัย สวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการฯ 

สุภาวรรณ สิทธิบุ่น.  (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า มี 4 เกณฑ์
มาตรฐานที่ผ่านครบทุกตัวชี้วัด ได้แก่ เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ เกณฑ์ความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกณฑ์ผลเสียหายต่อ
สังคม มี 3 เกณฑ์มาตรฐานที่มีตัวชี้วัดบางตัวที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม และเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน คือ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
น ามาเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้เพียงร้อยละ 8.8, 
จ านวนประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อย
ละ 70 ได้เพียงร้อยละ 12.2 และองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความ  
พึงพอใจต่าง ๆ เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจากการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินควรมีการพัฒนาดังนี้ จ านวนโครงการที่มาจากการประชาคมเพ่ือ
น ามาบรรจุในแผนพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับมาในแต่ละปีให้สอดคล้องกับจ านวน
โครงการที่ท าได้จริง ไม่ควรบรรจุโครงการที่มาจากแผนประชาคมทั้งหมดเพราะความต้องการของ
ประชาชนมีความหลากหลาย ควรเน้นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนและส าคัญจริง ๆ การออกประชาคม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยใช้เทคนิควิธีการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพื่อให้ได้โครงการที่มาจากความ
ต้องการของประชาชน มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานประเภท   
ต่าง ๆ และโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือเป็นช่องทางการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน  
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา คือ มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทุกปี น าเสนอรายงานให้
ทราบทุกส่วน น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาเปรียบเทียบกันในแต่ละปี เพ่ือให้เห็น
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แนวโน้มทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน ใช้วางแผนและเป็นแนวทางการท างานในอนาคตควรมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาในทุก ๆ ปี และครอบคลุมทุกด้านน ามา
เปรียบเทียบและใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เทียบเคียงกับเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาดังนั้น
บุคลากรของหน่วยงานควรมีความรู้ เข้าใจในการจัดท า ก าหนดเป็นนโยบายที่มีความส าคัญเพราะถ้ามี
การติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง ถูกต้อง จะช่วยให้เกิดการสะท้อนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 
14. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดโดยประยุกต์ตามกรอง
ของ “CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 
ประเภท คือ (1) บริบทซึ่งได้แก่สภาพการจัดท าแผนพัฒนาในภาพรวม (2) ปัจจัยน าเข้าได้แก่จ านวน
โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และก าลังในการด าเนินโครงการ (3) กระบวนการได้แก่
กระบวนการการอนุมัติแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา และ (4) ผลประผลิต 
ได้แก่ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทั้งในภาพรวมและรายโครงการ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาในอนาคน ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ผลการด าเนินตามแผนพัฒนา 

 กระบวนการพัฒนาแผน 
 ผลการด าเนินงานตามแผน 
 ความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามแผนภาพรวม 
 ความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานตามแผนราย
โครงการ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 

การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. (Context Evaluation: C) 
การประเมินดา้นบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม 
 2. (Input Evaluation: I)  
 การประเมินปัจจัยน าเข้า  
 3. (Process Evaluation: P) 
 การประเมินกระบวนการ  
4. (Product Evaluation: P)  
การประเมินผลผลติ  

 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์     
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาเพิ่มเติมจ านวน 
3 ฉบับ โดยการติดตามประเมินผลครั้งนี้ผู้วิจัยไดใ้ช้กรอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 โดยยึด
กรอบของแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564)   
และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยตามวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 

2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาเพ่ิมเติมจ านวน 2 ฉบับ 
ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา  
     (1) ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 371 คน 

      (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อ านวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายยุทธศาสตร์ ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย จ านวน 10 คน เพ่ือตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection)  

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินโครงการในแต่ละชุมชน  
     (1)  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและประชากรที่เป็นสมาชิกของชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ จ านวน 21,736 คน  
     (2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของชุมชน การสุ่มตัวอย่างจาก 17 ชุมชน จ านวน

ร้อยละ 5 จ านวนทั้งสิ้น 1,087 คน เพื่อตอบการสัมภาษณ์และแบบสอบถามโดยมี รายละเอียดการกระจาย
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้ 

 
ชื่อชุมชน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 5% 

*ไม่ก าหนดชุมชน* 223 11 
1. นารีพัฒนา 1,551 78 
2. คลองสานพัฒนา 1,272 64 
3. สะเดียงพัฒนา 1,646 82 
4. ช้างเผือกพัฒนา 1,096 55 
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5. พัฒนาสามัคคี 1,496 75 
6. สมาคมพัฒนา 1,143 57 
7. เพชรนิกรบ ารุง 850 43 
8. ในเมืองพัฒนา 912 46 
9. เก้าดาวพัฒนา 1,162 58 
10. โพธิ์จันทร์พัฒนา 942 47 
11. ตลาดพัฒนา 1,365 68 
12. ต้นเบนพัฒนา 838 42 
13. ภูเขาดินพัฒนา 1,850 93 
14. คลองศาลา 1,387 69 
15. ไทรงามพัฒนา 1,652 83 
16. เพชรพัฒนา 1,644 82 
17. เกาะเพชรพัฒนา 707 35 

รวม 21,736 1,087 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการสร้างและหาคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) ซึ่งใช้เครื่องการวิจัย คือ (1) แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2)  แบบความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายโครงการด้านต่าง ๆ (4) แบบ
สัมภาษณ์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งการสร้างเครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 ชุด ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2555 - 2560 และคู่มือ การพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาแผน เพ่ือให้เห็นกรอบและ
กระบวนการพัฒนาแผนอย่างเป็นระบบ 

(2) ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการประเมินแผนจากเอกสารต าราต่าง ๆ 
(3) จัดท าร่างเครื่องมือการวิจัยส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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1) แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 

2) แบบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายโครงการด้านต่าง ๆ  

4) แบบสัมภาษณ์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(4) น าร่างเครื่องมือการวิจัยส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เข้าพิจารณาหาความเที่ยงตรง ความถูกต้อง
และความเหมาะสมร่วมกัน ของคณะนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา 
ศรีเรืองฤทธิ์ อาจารย์ ดร. นิคม โยกัญญา ดร. อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร และนางสาว
จันทิมา คุ้มภัยเพ่ือน โดยท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะร่วมกัน 

ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองเพชรบูรณ์ โดยได้ก าหนดตัวแปลความหมายและระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
5 4.51 -5.00 มากที่สุด 
4 3.51 – 4.50 มาก 
3 2.51 – 3.50 ปานกลาง 
2 1.51 -2.50 น้อย 
1 1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

  

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 ส าหรับแบบติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนด
แบบฟอร์มให้หน่วยงานภายในระดับกองจ านวน 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและ
สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กรอบข้อมูลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
     1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต  
     1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
     1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและ 
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นันทนาการ  
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง  
     1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
     1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
     1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
     2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน  
     2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
     2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
     2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง
พื้นฐาน 
     3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  
     3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร  
     3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพ้ืนที่สาธารณะและภูมิทัศน์  
     3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า  
     3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม  
     3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
     3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค - บริโภค  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1.  แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามแผน

ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาเพิ่มเติมจ านวน 2 ฉบับ ให้กลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ โดยคณะนักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการเอง   ซ่ึงด าเนนิการดังนี้ 

 1.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามแผนยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และผู้น าชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 

 1.2 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิก
ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์บุคคล (Interview) 
เกี่ยวสภาพการจัดท าแผนพัฒนา กระบวนการพัฒนาแผน แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาในอนาคต 
และอ่ืน ๆ ได้แก่บุคคลต่อไปนี้  
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2.1 นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อ านวยการกอง  
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายยุทธศาสตร์ จ านวน 5 คน  
  2.2 ประธานชุมชน สมาชิกชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 15 คน    
 3. แจกแบบติดตามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และส่งให้หน่วยงานภายในระดับกอง จ านวน 
8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กรอก
ข้อมูลการด าเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น เพื่อน ามาสรุปผลการด าเนินโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
เอกสารทางราชการจากกองแผนและงบประมาณของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายงานการประชุม รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายกิจกรรม รายงานการ
ติดตามประเมินผลภายใน  
  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามแผนยุทธศาสตร์   ใน
ภาพรวม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้  

1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ที่ได้ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับโครงการเกี่ยวกับประเด็น  ต่าง ๆ ในการ
ประเมิน 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก ่ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
 
 



 

 

บทที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ได้มีการด าเนินการตามข้ันตอนปกติตามท่ีได้
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
       (1) จัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมซ่ึงประกอบด้วย
ประชาชน สมาชิกเทศบาล กองงาน หน่วยงาน และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ท าการเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์เป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการต่าง ๆ เป็นรายโครงการ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อใช้ในการจัดท าแผนต่อไป ซึ่งน าไปสู่การอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       (2) เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของสมาชิกภายในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน และของ
หน่วยงานภายในต่าง ๆ ทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานธนานุบาล ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ในระดับชุมชน เทศบาลได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกภายในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยการ
ท าประชาคม ณ ที่ท าการของแต่ละชุมชนปีละ 1 ครั้ง และผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและความต้องการตลอดทั้งปี
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนงานหรือโครงการ  
  2) ในระดับหน่วยงานภายในทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานธ
นานุบาล แต่ละหน่วยงานรับข้อมูลต่อจากการท าประชาคมและข้อมูลความต้องการภายในหน่วยงานของตน แล้ว
จัดท าเป็นร่างแผนงานประจ ากองเพ่ือเสนอเข้าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ซึ่งข้อมูลจัดท าเป็น
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
  3) ระดับรายบุคคล เป็นการน าเสนอข้อมูลความต้องการตลอดทั้งปีโดยผู้น าชุมชนหรือสมาชิก
ชุมชนที่มีปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล
โดยตรง หรือเสนอผ่านช่องทางที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ 
       (3) รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการให้กองงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าเป็นร่างแผนงานประจ า
กอง เพ่ือเสนอเข้าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ระยะเวลา 4 ปี และรายปี ซ่ึงประกอบไปด้วย
ข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
       (4) กองวิชาการและแผนงานรวบรวมร่างแผนจากกองต่าง ๆ ทั้ง 8 กอง และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานธนานุบาล และจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่
เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ เสนอให้คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ พิจารณาเห็นชอบ  
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      (5) น าร่างแผนพัฒนาเทศบาล ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
แล้ว น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

      (6) คณะผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
       (7) ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนตามระเบียบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่
ไม่ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นรายโครงการต่าง ๆ  

      (8) มีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ิมเติม จ านวน 11 ฉบับ (เพ่ิมเติม 
10 ฉบับ) และแผนด าเนินงานจ านวน 3 ฉบับ (เพ่ิมเติม 2 ฉบับ) ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน     
ทั้งปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ความจ าเป็นในเชิงนโยบาย ซึ่งในการอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนตามระเบียบและต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการท า
แผนพัฒนาปกติ 

(9) คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผน ประกอบด้วย 
   1) กรรมการชุมชน มีหน้าที่ในการเตรียมและให้ข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นใน
การท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ 
   2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ ดูแล การด าเนิน            
งานตามกระบวนการจัดท าและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโดยเฉพาะ 
   3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักคือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  

  4) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแทนผู้น าชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาแผนพัฒนาในรายละเอียดทุกด้าน  ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอต่อให้สภาเทศบาลพิจารณาและเสนอต่อคณะผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต่อไป 

 
 จากกระบวนการพัฒนาแผนดังกล่าว สามารถสรุปรูปแบบได้ตามรูปภาพที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 6 รูปแบบกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 
 

ร่างแผน
รวมทกุ
กอง  

กรรมการ
สนบัสนนุ 

 

ปรับปรุ
งร่าง
แผน 

เสนอ
เข้าสภา 

 

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์ แผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ 

รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
จัดท าแผน 

จัดท าร่าง
แผนพัฒนา
ในภาพรวม 

กลไกการ
พิจารณา
อนุมัติ 

จัดท าร่าง
แผนพัฒนา
เป็นรายกอง 

น าแผนลงสู่ 
การปฏิบัติ 

ติดตาม
ประเมินผล 

แผน 

ระดบั
ชมุชน 

ระดบั 

เทศบาล 

ระดบั 

กอง 

ระดบั 

รายบคุ
คล 

สง่
ข้อมลู
ให้ทัง้ 8  

ร่างแผน 
ทัง้ 8 
กอง 

สง่แผน
กองให้
วิชาการ 

เข้า
ประชมุ
ประชา

กรรมการ 
สนบัสนนุ 

กรรมกา
รพฒันา 

สภา
เทศบาล 

คณะ
ผู้บริหาร 

กรรมการ
ติดตาม 

คณะ
นกัวิจยั 

กรรมกา
รพฒันา 

สภา
เทศบาล 

แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 

กองงาน
ภายใน 

คณะ
ผู้บริหาร 

ผู้น า
ชมุชน 
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ตารางที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ 
ระดับการปฏบิัต ิ

x̄  S.D. แปรผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
          1.1 ด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชวีิต 
          1.2 ด้านการศึกษา 
          1.3 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานโบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ 
          1.4 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
          1.5 ด้านการท่องเท่ียว 
          1.6 ด้านสิ่งแวดล้อม 
          1.7 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

 
4.24 
4.10 
4.11 
4.10 
4.12 
4.16 
4.20 

 
0.70 
0.69 
0.72 
0.71 
0.72 
0.73 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.71 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 
          2.1 ด้านการบริหารประชาชน 
          2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการปฏบิัติงาน 
          2.3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
          2.4 ด้านพื้นที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
4.19 
4.11 
4.12 
4.18 

 
0.72 
0.70 
0.72 
0.71 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.15 0.71 มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื้นฐาน 
          3.1 ด้านคมนาคม 
          3.2 ด้านพื้นที่สาธารณะและภูมทิัศน์ 
          3.3 ด้านระบบระบายน้ า 
          3.4 ด้านไฟฟา้ 
          3.5 ด้านน้ าอุปโภค บริโภค 

 
 

4.20 
4.11 
4.16 
4.24 
4.20 

 
 

0.71 
0.70 
0.68 
0.73 
0.69 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.18 0.70 มาก 
ภาพรวม 4.16 0.71 มาก 

 2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายโครงการ 
 

84 



85 

 

 

 

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้  
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง ความพึงพอใจโครงการทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านสาธารณสุข 
และการยกระดับคุณภาพชีวิต   (x̄ = 4.24) ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (x̄ = 4.20) ด้านสิ่งแวดล้อม   
(x̄ = 4.16) ด้านการท่องเที่ยว (x̄ = 4.12) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานโบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ        
(x̄ = 4.11) ด้านการศึกษา (x̄ = 4.10) และด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง (x̄ = 4.10) ตามล าดับ  
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 กราฟแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านการบริหาร
ประชาชน (x̄ = 4.19) ด้านพื้นที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (x̄ = 4.18) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (x̄ = 
4.12) และด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน (x̄ = 4.11) ตามล าดับ  
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
รูปภาพที่ 8 กราฟแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ด้านไฟฟ้า (x̄ = 4.24) ด้านคมนาคม (x̄ = 4.20) ด้านน้ าอุปโภค บริโภค (x̄ = 4.20) ด้านระบบระบายน้ า 
(x̄ = 4.16) และด้านพ้ืนที่สาธารณะและภูมิทัศน์ (x̄ = 4.11) ตามล าดับ  
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพ ได้ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 9 กราฟแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงานเป็นรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง ความพึงพอใจโครงการทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจทุกด้าน        
อยู่ในระดับมาก 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 10 กราฟแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายโครงการ) แยกตามยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ด้าน 
ระดับการปฏิบัติ 

x̄  S.D. แปรผล 
1. ด้านกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา 
          1.1 สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมหรือให้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา 
          1.2 ได้ใช้ข้อมูลความต้องการ/ความจ าเป็นของชุมชน ในการจัดท าแผนพัฒนา 
          1.3 ได้ใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานในปีที่แล้วมาประกอบการท าแผนพัฒนา 
          1.4 มีการให้ข้อมูลหรือความรู้กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา 
          1.5 มีความพร้อมด้านข้อมูลและความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 

 
2.98 
2.90 
2.88 
2.81 
2.88 

 
0.73 
0.81 
0.70 
0.70 
0.67 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.89 0.72 ปานกลาง 
2. ด้านความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา 
          2.1 แผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ชัดเจน 
          2.2 แผนพัฒนาตรงกับความต้องการหรือความจ าเป็นของชุมชน 
          2.3 มีความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์โครงการ 
          2.4 การก าหนดโครงการในแผนมีข้อมูลความจ าเป็นสนับสนุนที่ชัดเจน 
          2.5 มีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมโครงการในแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
หรือความจ าเป็นของชุมชน 

 
3.02 
2.88 
2.98 
2.92 
2.90 

 

 
0.70 
0.82 
0.73 
0.68 
0.69 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.94 0.72 ปานกลาง 
 

 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 
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ตารางท่ี 2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ภาพรวม (ต่อ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ด้าน 
ระดับการปฏิบัติ 

x̄  S.D. แปรผล 

3. ด้านการน าแผนลงสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น 
          3.1 การใช้ทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ ก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม 
กับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนา 
          3.2 การด าเนินโครงการต่าง ๆ อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
          3.3 ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
          3.4 ผลการด าเนินงานตามแผนมีประโยชน์หรือแก้ปัญหาในชุมชน 
          3.5 มีการแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้ชุมชนทราบ 

 
3.00 

 
2.94 
2.92 
2.90 
2.96 

 
0.58 

 
0.63 
0.65 
0.69 
0.74 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.94 0.66 ปานกลาง 
4. ด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
          4.1 มีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน 
          4.2 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการหรือแผนพัฒนา 
          4.3 มีการสรุปและรายงานผลการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของแผน 
          4.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
          4.5 ข้อมูลจากการติดตาม/ประเมินถูกน าไปใช้ในการท าแผนในปีต่อไป 

 
2.92 
2.85 
2.90 
2.94 
2.92 

 
0.82 
0.74 
0.75 
0.73 
0.74 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.90 0.75 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ภาพรวม (ต่อ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ด้าน 
ระดับการปฏิบัติ 

x̄  S.D. แปรผล 

5. ด้านผลกระทบจากการด าเนินงานตามแผน 
          5.1 ผลจากการด าเนินงานตามแผนท าให้คุณภาพชีวิตของคน สังคม ดีขึ้น 
          5.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดีขึ้น 
          5.3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนดีขึ้น 
          5.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
          5.5 ความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

 
3.19 
3.17 
3.02 
3.13 
3.13 

 
0.67 
0.75 
0.70 
0.67 
0.73 

 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.13 0.70 ปานกลาง 
ภาพรวม 2.96 0.72 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.96) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ ด้านผลกระทบจากการด าเนินงานตามแผน (x̄ = 3.13)  ด้านความสมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบของแผนพัฒนา (x̄ = 2.94)  ด้านการน าแผนลงสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น (x̄ = 2.94)  ด้านการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (x̄ = 2.90)  ด้านกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา (x̄ = 2.89)  ตามล าดับ 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 11 กราฟแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ภาพรวม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 4. ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 

แผนงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส า
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

กอ
งวิ

ชา
กา

รแ
ละ

แผ
นง

าน
 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งก

าร
ศึก

ษา
 

กอ
งส

าธ
าร

ณ
สุข

 

กอ
งช่

าง
สุข

าภ
ิบา

ล 

กอ
งช่

าง
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

ฝ่า
ยป

้อง
กัน

แล
ะบ

รร
เท

า 
   

   
สา

ธา
รณ

ภัย
 

สถ
าน

ีขน
ส่ง

เท
ศบ

าล
   

เม
ือง

เพ
ชร

บูร
ณ

์ 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ทั้ง
หม

ด 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

   
   

   
   

ที่ด
 าเน

ินก
าร

 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 - 1 - - - - - - - 2 2 
1.2 แผนงานการศึกษา - - - 39 - - - - - - 46 39 
1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - 6 - - - - - 14 6 
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 3 - - - - 12 4 
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 2 - - 8 - - 16 10 
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 - - 14 - - - 5 - - 32 24 
1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - 1 - 

รวม (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน 6 - 1 53 9 3 - 13 - - 123 85 

ร้อยละ (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน 4.88 - 0.81 43.09 7.32 2.44 - 10.57 - - 100 69.11 
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 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง ดังนี้ กองการศึกษา 
จ านวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.09 กองสวัสดิการสังคม จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.57 กอง
สาธารณสุข จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.32 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.88 กองช่าง
สุขาภิบาล จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.44 และกองคลัง จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ตามล าดับ 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 12 กราฟแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 

แผนงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส า
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

กอ
งวิ

ชา
กา

รแ
ละ

แผ
นง

าน
 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งก

าร
ศึก

ษา
 

กอ
งส

าธ
าร

ณ
สุข

 

กอ
งช่

าง
สุข

าภ
ิบา

ล 

กอ
งช่

าง
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

ฝ่า
ยป

้อง
กัน

แล
ะ

บร
รเท

าส
าธ

าร
ณ

ภัย
 

สถ
าน

ีขน
ส่ง

เท
ศบ

าล
เม

ือง
เพ

ชร
บูร

ณ
์ 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ทั้ง
หม

ด 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ที่
ด า

เน
ินก

าร
 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 8 6 - - - - - - - 32 25 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 17  12 17 
2.3 แผนงานการศึกษา - - - 7 - - - - - - 7 7 
2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - 6 - - - - - 6 6 
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 5 2 8 - - - 10 15 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - 7 - - 5 7 
2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม     
และนันทนาการ 

2 - - - - - - - - - 4 2 

2.8 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - 2 - - - 2 44 44 

รวม (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน 13 8 6 7 11 4 8 7 17 2 80 83 

ร้อยละ (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน 16.25 10 7.5 8.75 13.75 5 10 8.75 21.25 2.5 100 103.75 
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 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 17 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.25 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.25 กองสาธารณสุข จ านวน 11 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.75 กองช่างและกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 กองสวัสดิการ
สังคมและกองการศึกษา จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.75 กองคลัง จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.5 กองช่าง
สุขาภิบาล จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 และสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 ตามล าดับ  
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 13 กราฟแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

แผนงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส า
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

กอ
งวิ

ชา
กา

รแ
ละ

แผ
นง

าน
 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งก

าร
ศึก

ษา
 

กอ
งส

าธ
าร

ณ
สุข

 

กอ
งช่

าง
สุข

าภ
ิบา

ล 

กอ
งช่

าง
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

ฝ่า
ยป

้อง
กัน

แล
ะบ

รร
เท

า 
   

   
สา

ธา
รณ

ภัย
 

สถ
าน

ีขน
ส่ง

เท
ศบ

าล
เม

ือง
เพ

ชร
บูร

ณ
์ 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ทั้ง
หม

ด 

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ที่ด
 าเน

ินก
าร

 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบ - - - - - - - - 1 - 2 1 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 6 - - - 3 6 

3.3 แผนงานการพาณิชย์ - - - - 1 - - - - - 1 1 

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 5 - - - 3 5 

รวม (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน - - - - 1 - 11 - 1 - 9 13 

ร้อยละ (ด าเนินการ) รายหน่วยงาน - - - - 11.11 - 
122.2

2 
- 11.11 - 100 144.44 
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 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ กองช่าง จ านวน 11 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 122.22 กองสาธารณสุขและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 11.11 ตามล าดับ 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 14 กราฟแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 1) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 

123 58.02 85 69.11 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 

80 37.74 83 103.75 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

9 4.25 13 144.44 

 
รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 

 
212 100 181 85.38 
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 จากตารางที่ 4  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม จ านวน
โครงการทั้งหมด 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ (212 โครงการ) จ านวน
โครงการที่ด าเนินการ 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด (123 โครงการ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ จ านวนโครงการทั้งหมด 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.74 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ (212 โครงการ) จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 83  โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 103.75 ของจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด (80 โครงการ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ (212 โครงการ) จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 144.44 ของ
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด (9 โครงการ) 
 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 
 

 
รูปภาพที่ 15 กราฟแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 5. ผลการศึกษาข้อสังเกต แนวคิด และแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาเพิ่มเติม 
สรุปได้ดังนี้ 

5.1 ด้านบริบท 
 (1) ชุมชนต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลความต้องการให้แก่ผู้บริหารเทศบาลได้อย่างคล่องตัว โดยถ้า

หากเป็นปัญหาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า สมาชิกชุมชนสามารถแจ้งได้ทันที แต่ถ้าเป็นปัญหาหรือเรื่องใหญ่ที่ต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมาก ต้องน าเข้าสู่กระบวนการท าแผนพัฒนาตามปกติต่อไป ดังนั้น การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาจึง
มาจากความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ โดยถ้าหากมีงบประมาณท่ีสามารถด าเนินการได้ก็จะจัดท าเป็น
โครงการเข้าแผนด าเนินงานประจ าปี ถ้าต้องใช้งบประมาณมาก ๆ ก็จะจัดล าดับเข้าแผนในปีต่อไป 

 (2) ชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริหารเทศบาลได้โดยสะดวก และสามารถน าเสนอปัญหาและความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านตัวนายกเทศมนตรีโดยตรง หรือผ่านผู้แทนหรือสมาชิกเทศบาล ซึ่งท าให้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

 (3) ผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มองการพัฒนาในแง่ของระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า น้ าประปา ถนน การเก็บขยะ ยังมีส่วนน้อยที่มองถึงการพัฒนาด้านการศึกษา การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งการพัฒนาในด้านดังกล่าวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้น าปัญหามา
วิเคราะห์และก าหนดโครงการลงในแผนพัฒนาและแผนด าเนินงานประจ าปี 

 (4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะต่าง ๆ มีกระบวนการและขั้นตอนมากซ่ึงถูกก าหนดโดย
ระเบียบทางราชการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าบางครั้งท าให้เกิดความล่าช้าและมีความไม่
คล่องตัวในการพัฒนาท้องถิ่น    

 (5) ปัญหาในการพัฒนาตามแผนคือการขาดความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณเนื่องจาก
แผนงานยังมีลักษณะเป็น “1 โครงการ 1 งบประมาณ 1 แผนงาน” ที่ไม่สามารถจัดท าเป็นแผนงานหลักไว้แล้ว
สามารถเลื่อนไหลงบประมาณไปด าเนินโครงการอ่ืนที่จ าเป็นได้เลยทันที 

5.2 ด้านปัจจัยป้อน 
       (1) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความพร้อมในด้านก าลังคน เงินงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถได้ข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นมา
ใช้เป็นข้อมูล เพ่ือจัดท าเป็นโครงการต่าง ๆ และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวสี่ปี ระยะสั้นเป็นรายปี และ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถด าเนินแล้วเสร็จได้ตามก าหนดระยะเวลา 

      (2) เทศบาลควรให้โอกาสกับชุมชนที่มีความพร้อมเป็นผู้ด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน
นั้น โดยตรง โดยการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างและท าหลักฐานทางการพัสดุและการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 

5.3 ด้านกระบวนการ 
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีกระบวนการท าแผนที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้ว  

เพราะเป็นด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมายและมีการด าเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระบบปกติ 
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        (2) การติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ยึดถือความต้องการและความจ าเป็นของชุมชน และ 
นโยบายที่หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป เป็นหลัก โดยถือว่าการท าโครงการตามความต้องการหรือข้อเสนอของชุมชน
คือตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือแผนงาน/แผนพัฒนาฯ 
      (3) กระบวนการอนุมัติแผน และวิธีการจัดสรรงบประมาณยังเป็นแบบดั้งเดิมที่ขาดความยืดหยุ่น 
แม้กระทั่งโครงการเล็กน้อยที่ใช้งบประมาณไม่มากนักซ่ึงผู้บริหารหน่วยงานควรจะสามารอนุมัติงบประมาณได้ แต่
ก็จะต้องเข้ากระบวนการพัฒนาแผนตามปกติ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาชุมชน 
  (4) ยังไม่มีการประเมินโครงการและแผนในลักษณะของการวิเคราะห์ความสอดคล้องตัวชี้วัดและ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือแผนงาน/แผนพัฒนาฯ 

5.4 ด้านผลผลิตและผลกระทบ 
 (1) ฝ่ายบริหารมองว่าความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สามารถวัดได้ 

จากจ านวนโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนต่าง ๆ และวัดจากเสียงสะท้อนความต้องการและความพึง
พอใจของสมาชิกชุมชน ซึ่งเทศบาลใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา โดยเฉพาะแผนพัฒนาเพ่ิมเติมทุก 
ฉบับ 

 (2) ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ 
ในการพัฒนาเทศบาลในด้านสาธารณสุขในชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะโรงพยาบาลสาขาคลองศาลาเพราะมีความ
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสมาชิกชุมชน และมีความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาและป้องกันน้ าท่วมเพราะสามารถสร้าง
ก าแพงเป็นผนังก าแพงป้องกันน้ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพราะมีผลงานที่โดดเด่น 

 (3) ควรมีการก ากับติดตามผลงานการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในรายละเอียด 
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การเก็บขยะ การท าความสะอาดอาคารสถานที่ การติดตั้งระบบไฟฟ้า 
เพ่ือป้องกันการร้องเรียน 
       (4) ควรด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น 
รอบบึงหนองนารี และตามที่สาธารณะที่ห่างไกลชุมชน นอกจากนี้ การติดตั้งเสาไฟฟ้าริมถนนในตัวเมืองเพชรบูรณ์
มีความถ่ีและดูหนาแน่นมากเกินไป ท าให้ดูเกะกะในการจดรถริมฟุตบาตในบางจุด จึงควรก าหนดสถานที่ตั้งเสาไฟ
ให้มีความเหมาะสมและสวยงามมากขึ้น 
      (5) ต้องการให้มีการขุดลอกและปรับปรุงแม่น้ า ล าคลองต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมืองให้สะอาดและ
สวยงาม และปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและออกก าลังกาย 
 5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  (1) ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่และให้การฝึกอบรมบุคลากรและผู้บริหารให้เข้าใจการท า 
แผน โดยเฉพาะการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของแผน  
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  (2) หน่วยงานภายในเทศบาลทุกกองควรได้มีการร่วมกันจัดท าข้อมูลที่สะท้อนปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขและแนวทางการพัฒนา และสรุปผลด าเนินการเมื่อสิ้นปีร่วมกัน เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาที่
ชัดเจนและรอบด้าน 
  (3) ควรมีการให้ความรู้กับผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชนต่าง ๆ เกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชนในมิติ
ต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  (4) ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง และน าแผนพัฒนาของแต่ละชุมชน
มาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
  (5) ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ท่ีอยู่รอบนอก ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ เช่น ควรก าจัดวชัพืชบริเวณหนองนารีอย่างจริงจัง และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
  (6) ควรท าการฉีดน้ าล้างท่อระบายน้ าในเขตตัวเมืองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันหนู ยุง และแมลง 
น้ าเชื้อโรคต่าง ๆ การฉีดพ่นควันฆ่ายุงหรือเชื้อโรคอาจไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยส าหรับสุขภาพ 
 
 
 
 



    

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 
2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถอภิปรายผลที่
ค้นพบได้ดังต่อไปนี ้
 ผลการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2560) และ ปรีชา 
ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2561) ที่พบว่า มีกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และแผน
ด าเนินงานประจ าปีทั้งหมด 9 กระบวนการ และกระบวนการดังกล่าวได้กลายเป็นกระบวนการท าแผนปกติทั้งใน
อดีตและอนาคต ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนในการวิจัยครั้งต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ 
กระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีในการจัดท าแผนที่ว่า  แผน
ยุทธศาสตร์ต้องสะท้อนถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ  (Mission)  ให้สัมฤทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้น
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะ
ท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง 
และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได ทั้งนี้องค์การ
สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถ
ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) จากนั้นจึงมีการจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การก าหนดภารกิจ (Mission) การก าหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate 
Goal) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การ (Organization’s Key 
Performance Indicators, KPIs) และการก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) (จักษวัชร ศิริวรรณ, 2553) 
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 2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายโครงการ 
สรุปได้ดังนี้  
 ผลการวิจัยดังกล่าว มีทั้งท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ 
(2561) ที่พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 17 ชุมชนต่อการด าเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ในภาพรวมทุก
โครงการอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า โครงการที่อยู่ในระดับมาก จ านวน 12 
โครงการ ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (x̄  = 3.68) ด้านไฟฟ้า  (x̄  = 3.67) ด้านสิ่งแวดล้อม (x̄  = 3.66) 
ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน (x̄  = 3.66) ด้านน้ าอุปโภค บริโภค (x̄  = 3.65) ด้านการท่องเที่ยว 
(x̄  = 3.64) ด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพการศึกษา (x̄  = 3.63) ด้านวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ (x̄  = 3.63)  ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน เมือง (x̄  = 3.63) ด้านพื้นที่สาธารณะและ
ภูมิทัศน์ (x̄  = 3.63) ด้านการคมนาคม  (x̄  = 3.62) ด้านการศึกษา (x̄  = 3.61) และอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 โครงการ คือ ด้านการป้องกันน้ าท่วม (x̄  = 3.50) ตามล าดับ โดยที่ความพึงพอใจในกระบวนการท า
แผนพัฒนาในภาพรวมมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยที่ส าคัญ
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความหลากหลายทั้งสมาชิกชุมชน ผู้น าชุมชน บุคลากรของเทศบาล และ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการท าแผนทั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนจนถึงการ
ประเมินผลแผน ผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินการตามแผน ดังนั้น การให้ข้อมูลในภาพรวมโดยเฉลี่ยจึงอยู่
ในระดับกลาง ๆ เพื่อสะท้อนถึงความไม่ตัดสินใจให้ผลในเชิงบวกหรือเชิงลบ  
 
 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 
2561 – 2564) และแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม สรุปได้ดงันี ้
 ผลการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2561) พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 17 ชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) เป็นราย
โครงการด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนา (x̄ = 3.23) ด้านความสมบูรณ์ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา (x̄ = 3.27) 
ด้านการน าแผนลงสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น (x̄ = 3.26) และด้านการติดตามและประเมินผลแผนการ
ด าเนินงานตามแผน (x̄ = 3.28) ซึ่งผลดังกล่าว อาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยดังนี้ คือการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ความต้องการและความจ าเป็นของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ที่สมาชิกชุมชนเป็นผู้เสนอข้อมูลความต้องการจ าเป็นให้ 
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และสืบเนื่องจากเทศบาลได้น าความต้องการที่ได้จากการท าประชาคมมาเป็นข้อมูลส าคัญในการท าโครงการ และ
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของประชาชนส่วนใหญ่ 
ซึ่งสามารถสัมผัสได้โดยตรง   
 

 4. ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) แยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 ผลการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2561) ที่พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง จ านวน 64 โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 54.68 ไม่ได้ด าเนินการ 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการ จ านวน 36 โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 36  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ไม่ได้ด าเนินการ 28 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จ านวน 44 โครงการ ได้ด าเนินการจ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.81 ไม่ได้ด าเนินการ 30 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18 ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าว เป็นที่เข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรของ
เทศบาล และสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่ว่า เป็นเรื่องปกติที่โครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนด าเนินการแต่ละปีนั้น 
จะมีทั้งโครงการที่ด าเนินการและโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากการบรรจุโครงการลงในแผนด าเนินงาน
นั้น สามารถท าได้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลความต้องการจ าเป็นของสมาชิกชุม และข้อมูลในเชิง
นโยบายของฝ่ายบริหารเป็นพ้ืนฐาน โดยโครงการที่น าไปบรรจุลงในแผนด าเนินการเหล่านั้น ถ้ามีความพร้อมด้าน
เงินงบประมาณก็จะด าเนินการได้ แต่ถ้ายังไม่มีความพร้อมในด้านงนประมาณก็จะชะลอและเลื่อนการด าเนินการ
โครงการนั้น ๆ ไปในปีต่อไป ซึ่งแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องหลักการของ “CIPP Model” 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในส่วนของการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินให้ได้
ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นการตรวจสอบว่า 
โครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การหรือไม่  เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรต่าง ๆ และการประเมินปัจจัยน าเข้า  เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 



107 

 

 5. ผลการศึกษาข้อสังเกต แนวคิด และแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และคณะ (2561) ที่พบว่า 
ข้อสังเกต แนวคิด และแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 6) สรุปได้ว่า มี
แนวทางท้ังด้านบวกและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาที่ครอบคลุมถึงด้านบริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ 
ผลผลิตและผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงพัฒนาแผนในอนาคตเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวมักจะมีความคล้ายคลึงกันในทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้งค าถามที่ให้สมาชิกชุมชนได้สะท้อนถึง
ความต้องการในด้านต่าง ๆ เป็นการเฉพาะก็อาจท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะหรือความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น 
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