
 
 HMP39-1 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลตําบลหนองสองห้อง 
อาํเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น 

Evaluation of Nong Song Hong Sub-district Municipality Development Plan 
Nong Song Hong District  Khon Kaen Province 

 
จีรภทัร วรสิงห์ (JeeraphatVorasing)* ดร.ศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ (Dr.SupawatanakornWongthanavasu)** 

 
บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลตาํบลหนองสองห้อง อาํเภอ
หนองสองหอ้งจงัหวดัขอนแก่นอนัจะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะในการปรับแผนยทุธศาสตร์โดยการสังเกตการณ์รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติัตลอดจนผูรั้บบริการ 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ท่ี 2                
ดา้นการศึกษา การกีฬาและส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดาํเนินงานไดค้รอบคลุมมากท่ีสุด 92.5 % นอกจากน้ียงั
มียทุธศาสตร์ท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงานคือ ยทุธศาสตร์ 3 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจชุมชนใหม้ัน่คงและเพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้ง
เร่งพฒันาอยา่งเร่งด่วนโดยส่งเสริมคนในชุมชนสานต่อโครงการปฏิบติัอยา่งจริงจงัรวมทั้งควรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
 แนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันา 3 ปีตามรายยทุธศาสตร์ คือ 1) ควรมีการจดั
เจา้หนา้ท่ีผูช้าํนาญซ่อมแซมไฟฟ้า/ประชาชนตอ้งร่วมมือกนัในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ2) ควรใหค้วามสาํคญัวสัดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนบรรจุการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีสอนในโรงเรียน 3)ประชาชนควรสานต่อโครงการพฒันา
รายได/้พฒันาตนเองอยู่เสมอ 4) เพ่ิมเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการในการจดักิจการสารธารณะให้เพียงพอและจดัสรรงบให้
เหมาะสม 5) ลดปริมาณขยะแบบพึ่ งพิงธรรมชาติให้ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สร้างกฎระเบียบ
เคร่งครัด 6) จดัฝึกอบรมเพ่ิมพนูทกัษะการใชส้ารสนเทศใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 

ABSTRACT 
 This article was aimed to present the operation of the Development Plan for the Municipality of 
NongSonghong Sub-district, NongSonghong District, KhonKaen Province which will lead to suggestions for adaptation 
of the strategic plan. The information was obtained by observation and interview of the stakeholders including executives, 
operators, and clients. 

The study revealed that the result of the operation covered all aspects, especially the operation of 2nd strategy which 
was related to education, sports, and promotion of local culture and tradition covered at the highest rate at 92.5%. 
Additionally, there was a strategy that had not been operated yet which was the 3rd strategy which was related to development 
of sustainable and sufficient community economic. Hence, it was necessary to urgently develop it by promoting the persistent 
of the authentic project operation by the community member along with their self-development. 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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The guidelines to improve the strategy according to the 3 years development plan strategy according to each 
strategy were as follows. 1) There should be arrangement of experts on electricity maintenance and the people had to 
cooperate in maintaining the natural balance. 2) Attention should be paid on equipments, and tradition and culture 
preservation should be included in school lesson. 3) The people should always carry on with the Income 
Development Project and Self-Development Project. 4) There should be the increase in the number of the service 
providing operators for organizing public events arrangement and budget provision should be adequate. 5) There 
should be reduction of garbage by natural approach so that the community loves and values their natural resources 
and there should also be strict regulations. 6) There should be training to develop information literacy skills to service 
providing operators. 
 
คาํสําคญั: การติดตาม  การประเมินผล  เทศบาลตาํบลหนองสองหอ้ง 
Key Words:  Monitoring, Evaluation , Municipality of Nong Song Hong Sub district 
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บทนํา 
 การวางแผนการดําเนินการในการบริหาร
ต่างๆส่ิงสําคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อการทาํงานนั้นตอ้งมีการ
วางแผนในการทาํงานว่าจะเดินไปในจุดมุ่งหมายใดซ่ึง
จากการศึกษาของ พีรสิทธ์ (2541) การวางแผนหมายถึง
กระบวนการกาํหนดจุดมุ่งหมาย (Goal) ท่ีตอ้งการบรรลุ
ในช่วงเวลาขา้งหนา้รวมทั้งกาํหนดแนวทางหรือวิธีการ
ท่ีจะตอ้งกระทาํเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว้
โดยทั่วๆไปซ่ึงจะเป็นการตอบคาํถามว่าจะทําอะไร 
(What) ทําไมต้องทํา  (Why) ใครบ้างเป็นผู ้กระทํา 
(Who)จะกระทํา เม่ื อ ใด  (When) จะกระทํา ท่ี ไหน 
(Where) และกระทาํอย่างไร (How) เป็นคาํถามท่ีตอ้ง
ตอบภายหลงัจากส้ินสุดการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการแล้วการวางแผนจึงเป็นจุดเช่ือมต่อกับการ
วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาท
และอาํนาจหน้าท่ีมีอิสระในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน
ของตนเองซ่ึงปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.2548ได้กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแผนพฒันา
สาม ปีและแผนการดํา เนิ น งานสํ าห รับแผนการ
ดาํเนินงานนั้นมีแนวทางการปฏิบติัตามขอ้26และขอ้27
โดยมี วัต ถุป ระส งค์ เพ่ื อ เป็ น เอกส าร ท่ี แสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ี
ดาํเนินการจริงทั้งหมดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้นซ่ึง
จะทําให้การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีความชัด เจนในการปฏิบัติมากข้ึนรวมทั้ งมีการ
ประสานและบูรณาการการทาํงานกบัหน่วยงานต่างๆท่ี
จ ะดํ า เนิ น ก าร ใน พ้ื น ท่ี ทํ าให้ ก ารดํ า เนิ น งาน มี

ประสิทธิภาพประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 
 เทศบาลตาํบลหนองสองห้อง อาํเภอหนอง
สองห้อง จังหวดัขอนแก่นได้จัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 
เทศบาลตาํบลหนองสองห้อง พ.ศ. 2556-2558ข้ึนเพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร
ตลอดจนพนักงานและลูกจา้งของเทศบาลตาํบลหนอง
สองห้อง ให้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใส
สามารถตรวจสอบไดบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิและสนองตอบ
ต่อการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและความตอ้งการ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองสองห้องได้
สูงสุดโดยท่ีผ่านมาเทศบาลตาํบลหนองสองห้อง ยงัไม่
เคยมีการประเมินผลของแผนพัฒนา 3 ปีมาก่อนมี
เพียงแต่การประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีไดด้าํเนินงาน
ในแต่ละปี ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวก็มีอยู่ใน
แผนการดาํเนินงานนั้ นเองและจากท่ีกล่าวมาข้างต้น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินท่ีดีเท่าไรกต็ามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการ
ดําเนินงาน ท่ี เกิด ข้ึนได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความสาํเร็จของแผนการดาํเนินงานไดร้ะบบตรวจสอบ
ติดตามจึงเป็น เค ร่ืองมือท่ีจะช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2549) รวมถึงระบบประเมินผลท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีถึงผล
จากการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ห รือไม่ เพ่ือนําข้อมูล
ดงักล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการดาํเนินงาน ซ่ึง การ
ติดตามถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการท่ี 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินผล
การดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี เทศบาลตาํบลหนอง
สองห้อง พ .ศ. 2556-2558 ว่าปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนหรือไม่และมีปัจจยัใดบา้ง
ท่ี มี ผล ต่อการบรร ลุ เป้ าหมายและป รับป รุงการ
ดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้มี
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ความกา้วหน้าในการปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมหรือ
โครงการในแผนดงักล่าวต่อไป 
 
วธีิการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ผูบ้ริหารและพนักงาน
ท้องถ่ิน ท่ี มีหน้าท่ี รับ ท่ีผิดชอบงานกระบวนการ            
ของแผนการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตําบล
หนองสองห้อง อาํเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ประชาชนผู ้ ท่ี ได้ รับ ผลกระทบจากแผนพัฒน า                   
ของเทศบาลตําบลหนองสองห้อง  ซ่ึ งเป็นผู ้ท่ี เป็น
ผูบ้ริหารและพนักงานท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีรับท่ีผิดชอบ
งาน  ตัวแทนชุมชนละ 5 คน  จํานวน  7 ชุมชน  รวม
ทั้งส้ิน 35 คน 
 รูปแบบการศึกษา โดยการสังเกตการณ์รวมทั้ง
การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจาก
เอกส าร ถึ งก ารป ระ เมิ น ผลก ารดํา เนิ น งาน ตาม
แผนพฒันาเทศบาลตาํบลหนองสองห้อง อาํเภอหนอง
สองหอ้งจงัหวดัขอนแก่น 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลตาํบลหนองสองหอ้งรายตวัช้ีวดัประเมินผลการ
บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา  3 ปี 
พ.ศ. 2555-2557  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินแผนพฒันา 3 ปี  พ.ศ. 2555-
2557 ท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดั  
ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาปรากฏ ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และจาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน
และจาํนวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ  
(%) ปรากฏ

ในแผน ปฏิบตัิ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 14 11 78.57 
2 .ด้ าน ก าร ศึ กษ า  ก าร กี ฬ าแล ะ
ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

40 37 92.5 

3.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจชุมชนให้
มัน่คงและเพียงพอ   
 

4 - 0 

4.ด้ าน ก ารส่ ง เส ริม สุ ขภ าพ และ
คุณภาพชีวติท่ีดี 

8 5 62.5 

5.ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิ งแวดล้อม  ให้ เป็ น แห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมะและธรรมชาติ 

3 2 66.6 

6.การพฒันาศกัยภาพองค์กร เพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรในการ
บริหารราชการทอ้งถ่ิน 

24 19 79.16 

ข้ อ มู ล ใน ต าร าง ท่ี  1 แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการศึกษา การกีฬาและส่งเสริม
ประเพณี  วฒันธรรมท้องถ่ิน  สามารถดําเนินงานได้
ครอบคลุมมากท่ีสุด จากทั้งหมด 40 โครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพฒันา 3 ปี สามารถปฏิบัติได้ถึง 37 โครงการ 
คิดเป็น 92.5 % นอกจากน้ี ยงัมียุทธศาสตร์ท่ียงัไม่ได้
ดาํเนินงานคือ ยุทธศาสตร์3การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มัน่คงและเพียงพอ  จากทั้งหมด4โครงการท่ี
ป รากฏในแผนพัฒ น า  3 ปี  ซ่ึ ง ปั จ จุบัน ย ังไ ม่ ได้
ดาํเนินงานแต่อยา่งใด ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ เทศบาล
ตําบลหนองสองห้องจําเป็นต้องเร่งพัฒนาในราย
ยทุธศาสตร์ท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงานอยา่งเร่งด่วน 

จากการดาํเนินการทีผ่่านมาสรุปผลได้ดงันี ้
1. การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติั

ในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพฒันาครอบคลุมงาน
ทุกด้าน และมีการจัดลาํดับความสําคัญเร่งด่วน โดย
คาํนึงถึงรายไดเ้ป็นเกณฑแ์ละศกัยภาพในการดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสามารถนาํแผนพฒันาไปปฏิบติัได้
ร้อยละ 79.56 เน่ืองจากงบประมาณค่อนขา้งจาํกดั จึงไม่
สามารถดาํเนินการตามแผนพัฒนาตาํบลปี 2556 ได้
ครบถว้นทุกโครงการ 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา
เชิงคุณภาพ  จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีเทศบาล
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ตําบลหนองสองห้องได้ดําเนินการโครงการและ
กิจกรรมในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่มีคุณภาพ 

3. การบ ริห ารงานด้วยความโป ร่งใสใน

ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง สามารถนาํเงินเหลือจ่ายมาใช้
อยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
ผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ตารางที่ 2 ตวัช้ีวัดด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1. ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว : มีถนนตดั
ผา่น 7 ชุมชน รวมทั้งส้ิน  69 สาย แบ่งไดด้งัน้ี 
1. ถนน คสล.  จาํนวน 54 แห่ง  ความยาว 20,448 เมตร 
2. ถนนลูกรังจาํนวน 9 แห่ง ความยาว 1,155 เมตร 
3. ถนนแอฟัลติ์กจาํนวน 6 แห่งความยาว 2,553 เมตร 
 ประเด็นปัญหา คือยงัมีเส้นทางคมนาคมบาง
สายท่ีเป็นถนนลูกรัง  และการสัญจรไปมาลาํบาก   
 แนวทางปรับปรุงกลยทุธ์ภายในปีงบประมาณ 
2558 จะดาํเนินการปรับสภาพเป็นถนน คสล. ทั้งหมด 
2. ปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้
ครบทุกครัวเรือน 

ตารางที ่3  ขอ้มูลการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ประเด็นปัญหา คือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/
เจา้หนา้ท่ียงัไม่เพียงพอต่อความจาํเป็น  

แนวทางป รับป รุงกลยุท ธ์ควรมีการจัด

เจา้หนา้ท่ีผูมี้ความชาํนาญใหเ้พียงพอต่อความจาํเป็น  

3. การขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน:มี จาํนวน 
2,151 หลงัคาเรือน ประชากรในเขตเทศบาลฯ โดย
ทางการประปาส่วนภูมิภาค (สนง.ประปาเมืองพล) 
ไดใ้หบ้ริการครบทุกหลงัคาเรือน  
 ประเด็นปัญหา คือความไม่แน่นอนของ
สภาพดินฟ้าอากาศ จึงนาํไปสู่การขาดแคลนนํ้า 
 แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ ประชาชนต้อง
ร่วมมือกันเร่ืองการรักษาสมดุลทางธรรมชาติใน
ชุมชนเพื่อลดมลภาวะและความแหง้แลง้แก่ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและ

ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมท้องถิ่น 

ตารางที่  4ตัวช้ีว ัดผลการดําเนินงานการพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬาและส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  
 

1. เด็ก เล็กและประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น ในทุกระดับทุกด้าน  :ได้ให้การ
สนบัสนุนในดา้นการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
การจดัโครงการศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ และจดัทาํกิจกรรม
เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ฯ ล ฯ
 ประเด็นปัญหา คือศูนยเ์ด็กเล็กเทศบาลตาํบล
หนองสองห้อง ยงัขาดวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ
สอนและขาดการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อเน่ืองท่ี 

ลาํดบั ตัวช้ีวดัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ร้อยละ 

1 ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 85 
2 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

ใหค้รบทุกครัวเรือน 
100 

3 การขยายเขตประปาใหค้รบทุกครัวเรือน  100 

ลาํดบั ตัวช้ีวัดด้านการศึกษา การกีฬาและส่งเสริม
ประเพณ ีวฒันธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละ 

1 เด็กเลก็และประชาชนในพ้ืนท่ีมีการศึกษาและ
พฒันาการท่ีดีข้ึนในทุกระดบัทุกดา้น 

80 

2 ประชาชนรณรงค์อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี
และวฒันธรรม 

80 

ลาํดบั ชุมชน จํานวนครัวเรือนในพืน้ที่ 

ทั้งหมด มีไฟฟ้า 

1 หนองสองหอ้งเหนือ 426 426 
2 หวัหนอง 215 215 
3 ไทยสามคัคี 356 356 
4 ไทยนิยม 121 121 
5 ไทยเจริญ 390 390 
6 รัตนวารี 245 245 

รวมทั้งหมด 1,753 1,753 
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แน วท างป รับป รุ งกลยุท ธ์ เด็ ก เล็ ก และ
ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาและพฒันาการท่ีดีข้ึนใน
ทุกระดบัทุกดา้นใหค้วามสาํคญัวสัดุอุปกรณ์  
2. ประชาชนรณรงค์อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรม:มีการจดักิจกรรมประเพณีประจาํปีทุกปี เพ่ือ
ปลูกฝังใหป้ระชาชนร่วมกนัณรงคอ์นุรักษ ์ศาสนา  
ประเพณีวฒันธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรม  
 ประเด็นปัญหา คือสังคมมีการเปล่ียนแปลง
คนยคุใหม่อาจจะไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนตลอดเวลา ไป
ศึกษาต่อ  ไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน  จึงมีการรับเอา
วัฒนธรรมสมัยใหม่จากถ่ิน อ่ืนเข้ามา จนบางคร้ัง
หลงลืมและไม่ใส่ใจในการอนุรักษศ์าสนา ประเพณีและ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตนเอง  
 แนวทางปรับปรุงกลยทุธ์เร่ิมจากตวัของคนใน
ชุมชน ครอบครัว ทุกคนตอ้งตระหนกัและเป็นการสร้าง
จิตสาํนึกอยูเ่สมอในการรณรงคอ์นุรักษศ์าสนา ประเพณี
และวฒันธรรม กิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการสืบทอด
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ความเป็นมาของศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม แนวทางการปฏิบติัต่อประเพณี 
การบรร จุ เอ าการอ นุ รักษ์ ศ าสน า  ประ เพ ณี และ
วฒันธรรมในชุมชนเขา้ไปสอนในโรงเรียน  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้
มัน่คงและเพยีงพอ   

ตารางที่5 ตัวช้ีวดัการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้
มัน่คงและเพียงพอ   
ลาํดบั ตัวช้ีวดัการพฒันาด้านเศรษฐกจิชุมชนให้

มัน่คงและเพยีงพอ   
ร้อยละ 

1 ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีความมัน่คง 60 

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง :ได้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมาให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมี
รายได้ โดยจัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน ซ่ึงจดัข้ึนเพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมรายไดใ้ห้กบั
ประชาชน นาํไปสู่การเพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว  

ประเด็นปัญหา คือหลงัจากการเสร็จส้ินการ
ฝึกอบรมขาดความสนใจ ไม่สานต่อเจตนารมณ์ในการ
การจดัการส่งเสริมให้ความรู้การฝึกอาชีพเสริมรายได้
ให้กับประชาชนและประชาชนขาดทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ในการฝึกฝนตนเองเทคนิคต่างๆในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยยึดเอารูปแบบเดิมจากเคยท่ีเรียน 
และการถ่ายทอดความรู้ต่อๆไปของคนในชุมชนยงัเป็น
ระบบท่ีมีมาตรฐานไม่เพียงพอ 

แนวทางปรับปรุงกลยุท ธ์หลังจากได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้
ให้กบัประชาชน คนในชุมชนควรสานต่อโครงการและ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัเพื่อเป็นการพฒันาและเสริมรายไดแ้ก่
คนเอง ครอบครัว ชุมชน ผูท่ี้เป็นตัวแทนของคนใน
ชุมชนฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชนในการถ่ายทอดความรู้ต่อๆไปของคนใน
ชุมชนต้องวางระบบคิด  ปฏิบัติ  และถ่ายทอด  ท่ี มี
มาตรฐานเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มีการ
พฒันาทกัษะฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ  

 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวติทีด่ ี  

ตารางที่ 6 ตามตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานการพฒันาดา้น
การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี 
 
 
1. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม :การทําความเข้าใจและการ
ยอมรับของชุมชนเพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราใน
ชุมชน  และจะช่วยปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการทํางาน
ให้ แ ก่อาส าสมัครโดยเฉพาะ เร่ืองการ เยี่ ยมบ้าน

ลาํดบั ตัวช้ีวดัการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติทีด่ ี  ร้อยละ 
1 การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ

ชุมชนแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
80 

2 การพัฒนาและส่งเส ริมการบ ริการทางด้าน
สาธารณสุข 

80 
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ผูด้อ้ยโอกาสท่ีมกัจะไปอยา่ง “ผูใ้ห้” และมองผูถู้กเยี่ยม
เป็น “ผูรั้บ” โดยมองข้ามศักยภาพหรือความเข้มแข็ง
ของผูถู้กเยีย่มในการจดัการปัญหาของตน 
ตารางที ่7 ขอ้มูลผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูป่้วยเอดส์ :  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี  17 กรกฎาคม 2557 งานสวสัดิการและสงัคม
สงเคราะห์ 

 
จากการสํารวจข้อมูล พบว่า เทศบาลฯ ได้มี

การจัดทาํโครงการเพื่อส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์
และสวสัดิการชุมชนแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและการ
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู ้พิการ และผู ้สูงอายุ ให้
สามารถพ่ึงพาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่งเสริมการ
จดัตั้งกลุ่มผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ และส่งเสริมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์  

ประเด็นปัญหา คือ เร่ืองความเพียงพอในดา้น
การรับการสนับสนุนอาจไม่ทั่วถึงต่อผู ้ด้อยโอกาส 
อยา่งเช่นการรับการสนบัสนุนเร่ืองปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยั 
4 ผู ้ด้อ ยโอกาสในบางชุมชน มีจํานวนมาก  และ
ผู ้ด้อยโอกาสบางท่านและครอบครัวไม่ยอมรับใน
สถานะภาพของตนเอง เพราะคิดวา่กลวัสังคมดูถูก 

แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์คือ  เพ่ิมปริมาณ
จํานวน เจ้าหน้ าท่ี ผู ้ให้บ ริการให้ เพี ยงพอต่อการ
ให้ บ ริก ารส ร้ างระบบการทํ างาน ท่ี ตอบสนอง
ผูรั้บบริการและเขา้ใจง่ายต่อผูรั้บบริการ  
2. พัฒนาและส่งเสริมการบริการทางด้านสาธารณสุข :
ไดมี้การจดัทาํโครงการเพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริม
การบริการด้านสาธารณสุข โดยการสนับสนุนการ
พฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการประกวด
ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานดีเด่น ตลอดจนกิจกรรมการ

จัดหาวัส ดุอุปกรณ์ ท่ีจําเป็น ต่อการรองรับบริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นตน้ 

ประ เด็น ปัญห า  คื อ  จําน วน เจ้าหน้ า ท่ี ผู ้
ให้บริการในการจดักิจการสาธารณะในดา้นการพฒันา
ฯ  ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเน่ืองจากหน่วยงาน
ให้บริการสาธารณสุขมีเพียงจุดเดียว แต่จาํนวนผูม้ารับ
บริการมีหลายชุมชนท่ีมารับบริการ และงบประมาณท่ี
ให้การสนับสนุน จากส่วนกลางมกัไม่เพียงพอต่อการ
นาํมาใชใ้นระบบบริหารจดัการ  

แนวทางปรับปรุงกลยทุธ์คือ ควรเพ่ิมปริมาณ
จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการในการจัดกิจการสาร
ธารณะให้เพียงพอสร้างระบบการทาํงานท่ีตอบสนอง
ผูรั้บบริการและเข้าใจง่ายต่อผูรั้บบริการ โดยภายใน
ปีงบประมาณ 2558 จะดาํเนินการวางแผนการใชจ่้ายต่อ
การพฒันาและส่งเสริมการบริการทางดา้นสาธารณสุข  
หน่วยการท่ีรับผิดชอบในการจดัสรรงบประมาณการ
พฒันาและส่งเสริมการบริการทางดา้นสาธารณสุขควร
จดัสรรงบใหเ้หมาะสม  

5 . ยุ ท ธศ าส ต ร์ที่  5ก ารพั ฒ น าด้ าน ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ให้ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงธรรมะและธรรมชาต ิ 

ตารางที่  8 ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานการพฒันาดา้นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมะและธรรมชาติ  

1. กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล: ปัจจุบันมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยโดยเฉล่ีย 3 ตัน /วัน  ทางเทศบาลฯ  จึงมี
นโยบายในการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการจดัซ้ือ

ลาํดบั ตั ว ช้ี วั ด ก า ร พั ฒ น า ด้ าน ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมะและธรรมชาติ 

ร้ อ ย
ละ 

1 การกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 80 
2 การสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมี

จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร ร่ ว ม กั น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

80 

60-69 70-79 80-89 90 ปีข ึน้ไป

1 หนองสองห้องเหนือ 59 25 7 1 92 16 2

2 หนองสองห้องใต ้ 77 49 10 1 137 18 3

3 หัวหนอง 70 26 8 104 6 1

4 ไทยสามคัค ี 81 32 12 2 127 15

5 ไทยนิยม 38 16 11 65 10 2

6 ไทยเจริญ 47 32 9 1 89 17

7 รัตนวารี 40 18 14 1 73 19 3

412 198 71 6 687 101 11รวมทั้งสิน้ (คน)

ลาํดบัที่ ชุมชน
ช่วงอายุ/ผู้สูงอายุ(คน) รวม

ผู้สูงอายุ
คนพิการ

ผู้ป่วย

เอดส์
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ถงัขยะ 120 ลิตร มีฝาปิด มีลอ้เล่ือน เป็นจาํนวน  1,000 
ใบ ตลอดจนมีรถเกบ็ขนมูลฝอย จาํนวน 5 คนั  

ประเด็นปัญหา คือ การกาํจดัขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลโดยวิธีกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ในการ
จดัให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอต่อการรับบริการ 
เน่ืองจากในเทศบาลฯ มีประชากรท่ีอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก บางคร้ังความแน่นอนในจาํนวนปริมาณขยะต่อวนั
มากนอ้ยไม่มีสภาพคงตวั 

แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ การกาํจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล ขยะ เศษอาหารส่ิงต่างๆท่ีเหลือใช้
ภายในชุมชน ครอบครัว มาแปลสภาพจากขยะเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นการลดปัญหาการใชปุ๋้ยเคมี 
2. การสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกใน
การร่วมกนัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
: ปัจจุบันได้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตความรับผิดชอบ 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานในการรณรงค์สร้าง
จิตสาํนึกและตระหนกัในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

ประเด็นปัญหา คือ การลกัลอบตดัไมท้าํลาย
ป่า ประชาชนไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมาย เพียงแค่
หวังผลประโยชน์ ท่ีสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนเอง 
 แนวทางปรับปรุงกลยุท ธ์  สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้ง
ลงโทษสถานหนกั 
 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น  
 

ตารางที่ 9 ตัวช้ีวดัการพฒันาศักยภาพองค์กร เพ่ิมขีด
ความสามารถขององคก์รในการบริหารราชการทอ้งถ่ิน 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ :มีการเพ่ิม
ขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการ 
ดงัต่อไปน้ี 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ :ไดมี้
การใหบ้ริการเป็นระบบและมีขั้นตอนมีเหมาะสมมีตูรั้บ
ความคิดเห็น ฯลฯ 

ด้ าน เจ้ าห น้ าที่ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร  : เจ้ าห น้ า ท่ี
ให้บริการมีความรู้ในงานท่ีบริการเป็นอยา่งดีเจา้หนา้ท่ี
ใหค้าํแนะนาํหรือช่วยตอบขอ้ซกัถามไดดี้เป็นตน้ 

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก : มีป้ายแสดงจุด
ให้บริการสถานท่ีให้บริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม
แ ล ะ มี จุ ด บ ริ ก า ร  one stop service มี ท่ี จ อ ด ร ถ
สะดวกสบายและเพียงพอ เป็นตน้ 
 ประเด็นปัญหา คือ ประชาชนผูม้ารับบริการ
ขาดทกัษะในดา้นการนาํระบบสารสนเทศในการบริการ
มาอาํนวยความสะสวกแก่ประชาชน เช่น จุดบริการ  
one stop service และเจ้าหน้าท่ีบางส่วนยงัขาดทักษะ 
ในดา้นการใชส้ารสนเทศ 

แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ตอ้งมีการส่งเสริม
ทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีบางท่านท่ียงัขาดทักษะใน
ดา้นการใชส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ จดัฝึกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้นทราบได ้ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของแผนพัฒนา 3 ปี  และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของแผนพฒันา 3 ปี 
เทศบ าลตําบลหนองสองห้ อง  พ .ศ . 2556-2558            
จากภาพรวมของการศึกษา พบว่า เทศบาลตาํบลหนอง
สองห้องไดมี้การพฒันาเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงและ
พฒันาเส้นทางให้สามารถเดินทาง หรือขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรไดส้ะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมาไดอ้ย่าง
สะดวก  โดยภายในปีงบประมาณ 2558 จะดาํเนินการ
ปรับสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ งหมด จาก
การสนับสนุนของงบประมาณจากส่วนกลาง เทศบาล

ลาํดบั ตัวช้ีวัดการพัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ราชการท้องถิ่น 

ร้อย
ละ 

1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการ  80 
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ตาํบลหนองสองห้อง ไดมี้การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ครอบคลุมทัว่ถึงทุกครัวเรือน ควรมีการจดัเจา้หนา้ท่ีผูมี้
ความชาํนาญมารับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ทางการประปาส่วนภูมิภาค (สาํนกังานประปาเมืองพล) 
ไดใ้ห้บริการ ครบทุกหลงัคาเรือน ส่ิงท่ีสําคญัขาดมิได้
คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ียอ่มตอ้งร่วมมือกนัเร่ืองการ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติในชุมชนเพ่ือลดมลภาวะและ
ความแห้งแลง้แก่ชุมชน เทศบาลตาํบลหนองสองห้อง
ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของเด็กเลก็และประชาชน จึงได้
ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาของประชาชนใน
พื้นท่ี ท่ีขาดมิไดค้วรใหค้วามสาํคญัวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอน นอกจากน้ีไดมี้การจดักิจกรรมประเพณี
ประจาํปีทุกปี เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนรักการรณรงค์
อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม การบรรจุเอาการอนุรักษ์
ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมในชุมชนเขา้ไปสอนใน
โรงเรียน ไดมี้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีมีรายได้ โดยจัดโครงการฝึกอาชีพเสริม
รายได้ให้กับประชาชน   คนในชุมชนควรสานต่อ
โครงการและปฏิบติัอยา่งจริงจงัเพื่อเป็นการพฒันาและ
เสริมรายไดแ้ก่คนเอง ครอบครัว ชุมชน เทศบาลตาํบล
หนองสองหอ้ง ไดมี้การจดัทาํโครงการเพ่ือส่งเสริมดา้น
สังคมสงเคราะห์และสวสัดิการชุมชนแก่ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสังคมและการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผูพ้ิการ 
และผูสู้งอายุ ให้สามารถพ่ึงพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุเพ่ิมปริมาณ
จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการในการจัดกิจการสาร
ธารณะให้เพียงพอต่อการให้บริการ ได้มีการจัดทํา
โครงการเพ่ือเป็นการพฒันาและส่งเสริมการบริการดา้น
ส าธารณ สุข  โดยการสนับส นุนการพัฒน างาน
สาธารณสุขมูลฐาน และโครงการท่ีสนับสนุนงานดา้น
การบริการสาธารณสุขต่างๆ  ควรเพ่ิมปริมาณจาํนวน
เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการในการจัดกิจการสารธารณะให้
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ควรจดัสรรงบใหเ้หมาะสมต่อ
การบริหารจดัการ ปัจจุบนัทศบาลตาํบลหนองสองห้อง 
มีปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉล่ีย 3 ตนั/วนั ทางเทศบาล

ตาํบลหนองสองหอ้งจึงมีนโยบายในการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน โดยการจดัซ้ือถงัขยะเพื่อบริการตามจุดต่างๆ
ตลอดจนมีรถเก็บขนมูลฝอย จาํนวน 5 คนั เพ่ือรองรับ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ี  ควรนํา
ขยะ  เศษอาหารส่ิ งต่างๆ ท่ี เห ลือใช้ภายใน ชุมชน 
ครอบครัว มาแปลสภาพจากขยะเป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
อินท รีย์  อี กทั้ งได้ เพ่ิ ม พ้ื น ท่ี สี เขี ยวใน เขตความ
รับผิดชอบ โดยมีแนวทางการดาํเนินงานในการรณรงค์
ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร รั ก ษ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ ต่างๆ  การส ร้าง
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด เทศบาลตาํบลหนองสองหอ้ง
มีการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ราชการ ดา้นระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการและ
บ ริ ก าร ท่ี มี คุ ณ ภ าพ  ต ล อ ด จน ก าร เพ่ิ ม ขี ด ขี ด
ความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการ  ดา้น
ระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังต่อไปน้ี  ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้
ให้บริการ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก การจดัฝึกอบรม
เพ่ิมพนูทกัษะการใชส้ารสนเทศใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ราชการ การนาํระบบสารสนเทศในการบริหารงานและ
การบริการมาอาํนวยความสะสวกแก่ประชาชน  

การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ได้ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและอาํนาจหน้าท่ีมีอิสระ
ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันา 3 ปี เทศบาลตาํบลหนองสองห้อง พ.ศ. 2556-
2558 จากการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอํานาจ
หนา้ท่ีมีอิสระในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง เม่ือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีมี
อิสระในการบริหารจัดการก็ย่อมนํามาซ่ึงความคิด            
การกระทาํท่ีมีความแปลกใหม่ ยืดหยุ่น การตอบสนอง
การจัดบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมกับการตอบสนอง
ความต้องการของผู ้รับบริการ  การศึกษาดังกล่ าว
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สอดคล้องกับพี รสิ ท ธ์คํานวณ ศิลป์  (2541) ได้ให้
ความหมายของการวางแผนว่าหมายถึงกระบวนการ
กาํหนดจุดมุ่งหมาย (Goal) ท่ีต้องการบรรลุในช่วงเวลา
ข้างหน้ารวมทั้ งกําหนดแนวทางหรือวิธีการท่ีจะต้อง
กระทาํเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตาํบล จาก
การศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ ความหมายของการวาง
แผนการดาํเนินการในการบริหารต่างๆส่ิงสําคัญท่ีขาด
ไม่ไดคื้อการทาํงานนั้นตอ้งมีการวางแผนในการทาํงานวา่
จะเดินไปใน จุด มุ่ งหมายใด  เช่ น เดี ยวกับการวาง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาประกอบดว้ย 6 ดา้น 
ของเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง เป็ นการนําเอา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา เป็นตวัขบัเคล่ือนใน
การดาํเนินกิจกรรมในการกาํหนดการใหบ้ริการสาธารณะ
และการวางระบบบริหารองค์กร และการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบั(แผนพฒันา 3 ปี เทศบาลตาํบลหนองสอง
หอ้ง พ.ศ. 2556-2558) จากการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็น
ว่ายุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ท่ีเทศบาลกาํหนด
ข้ึนเป็นทิศทางและตวัขบัเคล่ือนในการดาํเนินกิจกรรมใน
การให้บริการสาธารณะและการวางระบบบริหารองค์กร 
เป้าประสงคห์ลกัก็เพ่ือการเห็นความอยูดี่มีสุขของคนใน
ชุมชน และการวางระบบบริหารองคก์รในการดาํเนินงาน
ท่ีมีมาตรฐานและมีความยัง่ยนืแนวทางในการปรับปรุงกล
ยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 3 ปี  ตามราย
ยุทธศาสตร์  คือ  1) ควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีผู ้ช ํานาญ
ซ่อมแซมไฟฟ้า/ประชาชนตอ้งร่วมมือกันในการรักษา
สมดุลทางธรรมชาติ2) ควรให้ความสําคญัวสัดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนบรรจุการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีสอนใน
โรงเรียน 3)ประชาชนควรสานต่อโครงการพฒันารายได/้
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 4) เพ่ิมเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการในการ
จัดกิจการสารธารณะให้ เพียงพอและจัดสรรงบให้
เหมาะสม 5) ลดปริมาณขยะแบบพึ่ งพิงธรรมชาติให้
ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สร้าง
กฎระเบียบเคร่งครัด 6) จดัฝึกอบรมเพิ่มพูนทกัษะการใช้
สารสนเทศให้เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและขอ้เสนอแนะใน
การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคใน

การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ในพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันและควรศึกษาถึงผลท่ี
เทศบาลตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะ 
 ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
แผนพฒันาเทศบาลตาํบลหนองสองห้อง อาํเภอหนอง
สองห้ อง  จังหวัดขอนแก่น   มีข้อ เสนอแนะจาก
การศึกษาเพื่อนาํขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนา 3 ปี  เทศบาลตําบลหนองสองห้อง ควร
ดาํเนินการดงัน้ี 
1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
 โดยภายในปีงบประมาณ 2558 จะดาํเนินการ
ปรับสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ งหมด จาก
การสนบัสนุนของงบประมาณจากส่วนกลาง 

ควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีผู ้มีความชํานาญมา
รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง
ทางระบบ การจดัเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอต่อความจาํเป็น  

ส่ิงท่ีสําคญัขาดมิได้ คือ ประชาชนในเขต
พื้นท่ีย่อมต้องร่วมมือกันเร่ืองการรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติในชุมชนเพ่ือลดมลภาวะและความแห้ง
แลง้แก่ชุมชน เช่น การร่วมกันปลูกป่าทดแทน ลด
การเผาไหมอ้นัเกิดผลเสียสู้ชั้นบรรยากาศ และการใช้
ทรัพยากรนํ้าอยา่งคุม้ค่า          

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา 
การกีฬาและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 ให้ความสําคัญวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอน เพราะเป็นตวัสนับสนุนท่ีดีต่อการศึกษา
และการเสริมสร้างพฒันาการของเด็ก ประชาชนใน
พื้นท่ีมีการศึกษาและพฒันาการท่ีดีข้ึนในทุกระดบั
ทุกดา้น     
 การส่งเสริมการสืบทอดความรู้จากปราชญ์
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ชาวบ้าน  ความเป็นมาของศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรม แนวทางการปฏิบติัต่อประเพณี การบรรจุ
เอาการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมใน
ชุมชนเขา้ไปสอนในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีใหค้วามรู้ไดไ้ม่แพท่ี้ไหน 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
ชุมชนให้มัน่คงและเพยีงพอ    
 หลังจากได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชน             
คนในชุมชนควรสานต่อโครงการและปฏิบัติอย่าง
จริงจงัเพ่ือเป็นการพฒันาและเสริมรายไดแ้ก่คนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ผูท่ี้เป็นตวัแทนของคนในชุมชน
ฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพ เส ริมรายได้ให้กับ
ประชาชนในการถ่ายทอดความรู้ต่อๆไปของคนใน
ชุมชนต้องวางระบบคิด ปฏิบัติ และถ่ายทอด ท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีสมบูรณ์ มี
การพฒันาทกัษะฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ พฒันาเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี   
 4 . ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติทีด่ ี                             

เพ่ิมปริมาณจาํนวนเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการใน
การจัด กิ จการส ารธ ารณ ะให้ เพี ยงพอ ต่อการ
ให้บริการ คนในชุมชนสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ครอบครัวของผูด้อ้ยโอกาส และตวัผูด้อ้ยโอกาสเอง 
โดยคนในชุมชน หน่วยงานท่ีให้การดูแลตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี   
 ส ร้ างระบบการทํ างาน ท่ี ตอบสนอง
ผูรั้บบริการและเข้าใจง่ายต่อผูรั้บบริการ เพ่ือการ
ดาํเนินการให้บริการท่ีรวดเร็วเป็นระบบ  หน่วยการ
ท่ีรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณการพฒันา
และส่งเสริมการบริการทางด้านสาธารณสุขควร
จัดสรรงบให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ ใน
กิจการสารธารณะ     
 5 . ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมะและธรรมชาต ิ 
        
 การนําขยะ เศษอาหารส่ิงต่างๆท่ีเหลือใช้
ภายในชุมชน ครอบครัว มาแปลสภาพจากขยะเป็น
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย ์เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุล
ภายในชุมชนและการลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมี เป็น
การลดปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และท่ีสําคัญ เป็นการลดปริมาณขยะแบบพ่ึงพิง
ธรรมชาติ    
 โดยปลุกระดมให้คนในชุมชนรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้าง
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ในการสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีจิตสาํนึกในการร่วมกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หากผูใ้ดฝ่าฝืน
ตอ้งลงโทษสถานหนกั      
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการ
ท้องถิ่น      
 การจัด ฝึกอบรม เพ่ิมพูนทักษะการใช้
สารสนเทศให้เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการในการเพิ่มขีด
ความสามารถขององคก์รในการบริหารราชการ การ
นําระบบสารสนเทศในการบริหารงานและการ
บริการมาอาํนวยความสะสวกแก่ประชาชน  

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความ

กรุณาเมตตาจาก รศ.ดร. ศุภวฒันากรวงศธ์นวสุ  ท่ีท่าน
ไดส้ละเวลาช่วยให้คาํปรึกษา พร้อมทั้งช้ีแนะแนวทาง
ในการดําเนินการศึกษาด้วยความเอาใจใส่  ทําให้
การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์  

ขอบพระคุณคณาจารยห์ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน วิทยาลยัการ
ปกครองทอ้งถ่ิน มหาวยิาลยัขอนแก่น ทุก ท่ าน ท่ีประ
สิทธิประสาทความรู้ทั้ งในและนอกตาํราเรียนอนัเป็น
ประสบการณ์ท่ีมีค่ายิง่ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
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ขอบพระคุณ เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลหนองสองห้องทุกท่านท่ีอาํนวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล อย่างดีรวมถึงผูท่ี้ไม่ได้
กล่าวนามในท่ีน้ี และครอบครัววรสิงห์ท่ีเป็นกาํลงัใจ
ดว้ยดีเสมอมา 

เอกสารอ้างองิ 
พี ร สิ ท ธ์  คํ า น ว ณ ศิ ล ป์ .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
 โค รงก ารพัฒ น าสั งค ม แบ บ ก้ าวห น้ า .
 ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น;2541. 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.. คู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่
การปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.
ก รุ ง เท พ ฯ :  กรม ส่ ง เส ริม ก ารป กค รอ ง
ทอ้งถ่ิน;2549. 

สํ านั ก งานปลัด เท ศบ าลตําบ ลหนองสองห้ อ ง . 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาํบลหนองสอง
ห้อง (พ.ศ.2556-2558).ขอนแก่น: (อดัสาํเนา). 
;2556. 
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