
                                                
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ  มี  4   ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1  สถานภาพสวนตวัของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวดัเชยีงใหม เกีย่วกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

ตอนที่  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการถายโอนภารกจิตามแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 

ตอนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะของบุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกี่ยวกับการถายโอนภารกจิตามแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 
 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่  1  สถานภาพสวนตัวของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง   
                 จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยการหาคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) นําเสนอ
ในตารางที่  4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอาํเภอเมือง 

       จังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามสถานภาพสวนตัว 
 

สถานภาพสวนตัวของบุคลากร จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   
หญิง 37 27.60 
ชาย 97 72.40 
รวม 134 100.00 

2.  อายุ   
20-30 ป 4 3.00 
31-40 ป 29 21.60 
41-50 ป 63 47.00 
51-60 ป 300 22.40 
60 ป และมากกวา 8 6.00 
รวม 134 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
    ต่ํากวาปริญญาตรี 69 51.50 
    ปริญญาตรี 43 32.10 
    สูงกวาปริญญาตรี 22 16.40 
    รวม 134 100.00 
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

  

สถานภาพสวนตัวของบุคลากร จํานวน รอยละ 

4.  สถานที่ทํางาน   
เทศบาลนครเชียงใหม 16 11.90 
เทศบาลตําบล 10 7.50 
องคการบริหารสวนตําบล 108 80.60 
รวม 134 100.00 

5.  ตําแหนง   
ผูบริหารทองถ่ิน 31 23.14 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 63 47.00 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 6.72 
พนักงานสวนทองถ่ิน 31 23.14 
รวม 134 100.00 

6.  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง       
ต่ํากวา  1 ป   2 1.50 
1-2 ป        28 20.90 
3 - 4 ป        43 32.10 
5-6 ป                26 19.40 
7  ป และมากกวา 35 26.10 
รวม 134 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 41 - 50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานอยูในองคการบริหารสวนตําบล มีตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และดํารงตําแหนงมาแลว 3 - 4  ป 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมอืง  
                 จังหวัดเชียงใหม  เก่ียวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

จากการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
โดยการหาคาตัวกลางเลขคณิต ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอในตารางที่  4.2 

 
ตารางที่ 4.2 คาตัวกลางเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคดิเห็นของ   
                    ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก่ียวกับ    

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D 
1.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีความตั้งใจ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ินอยางแทจริง 

4.00 0.73 

2.  การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการ
สวนกลางและ สวนภูมภิาคตอง ใหความสําคัญ และกระจายภารกจิ
สูทองถ่ินใหมากที่สุด 

4.35 0.71 

3.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อใหปฏิบัตภิารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.52 0.52 

4.  การถายโอนภารกจิเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

4.13 0.72 

5.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีหนาที่กํากับ
ดูแลและตดิตามประเมินผลในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ินให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

4.10 0.79 

6.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอนที่จะถาย
โอนภารกิจมาให 

4.42 0.67 
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ตารางที่   4.2   (ตอ) 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
7.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาค ควรมีการ
สอบถามและสํารวจความคดิเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กอนมีการถายโอนภารกิจ 

4.29 0.78 
 

8.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีการเตรียมการวางแผนรองรับ
ภารกิจถายโอนกอนรับการถายโอนภารกจิ 

4.16 0.90 

9.  การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ควรถายโอนทั้งบุคลากร  
งบประมาณ ควบคูกับภารกจิที่มอบหมาย 

4.45 1.26 

10. งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพยีงพอกับภารกจิที่ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย 

3.52 1.15 

11. การถายโอนภารกจิ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและ
สวนภูมภิาคสูทองถ่ิน 

4.19 0.75 

12. การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ถือเปนการเพิ่มอํานาจหนาทีใ่ห
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากขึ้น 

4.19 0.87 

13. ควรถายโอนภารกิจ สูทองถ่ินตามความพรอมของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4.26 0.97 

14. การถายโอนภารกจิในระยะแรกควรเปนภารกจิที่ไมยุงยาก
หรือไมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

4.16 0.86 

15. ภารกิจที่มโีครงสรางสลับซับชอนหรือที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภมูิภาคควรจัดเจาหนาที่
มาใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

4.35 0.60 

16. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพอใจในการ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ิน 

3.94 0.73 

17. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูมี
ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได 

3.97 0.55 
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ตารางที่   4.2   (ตอ) 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
18. การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการ
สวนกลางและ สวนภูมภิาคเปนการเพิ่มภาระในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.58 1.15 

19. การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่

4.32 0.79 

20. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในกระบวนการ
ดําเนินการ 

4.26 0.77 

21. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอนกิจการ
สาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว 

4.10 0.85 

22. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน 

3.87 0.67 

23. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

4.16 0.78 

24. การถายโอนภารกจิสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในปจจุบนั 

4.19 0.65 

25. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองสวนทองถ่ินมีความเกีย่วของกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

4.06 0.77 

26. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
มีความเกีย่วของกับการเงิน  การคลัง ของประเทศ 

4.32 0.54 

27. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายดานการเงินการคลังดวยตัวเอง 4.26 0.63 
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ตารางที่   4.2   (ตอ) 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
28. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายดานบริหารงานบุคคล ของตนเอง 

4.16 0.74 

29. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายได
จากการจดัเก็บและจัดหา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง 

4.19 0.54 

30. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ปฏิบัติงานหลักแทนหนวยงานที่ถายโอนใหตามกิจการของรัฐ 

4.19 0.91 

31. การถายโอนภารกจิ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 

4.55 0.51 

32. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจที่
ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลงานที่
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

4.45 0.57 

33. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีความพรอมในการถายโอน
ภารกิจ ก็ไมตองรับถายโอนภารกิจนั้นมาดาํเนินการ 

3.74 1.18 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผูบริหารในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ดังนี้  คือ การถายโอนภารกิจตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรให 
การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ นอกนั้นมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
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ตารางที่ 4.3 คาตัวกลางเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความคดิเห็น 
      ของสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เก่ียวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและ 
      ขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
1.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีความตั้งใจ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ินอยางแทจริง 

3.94 0.72 

2.  การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการ
สวนกลางและ สวนภูมภิาคตอง ใหความสําคัญ และกระจายภารกจิ
สูทองถ่ินใหมากที่สุด 

4.30 0.50 

3.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อใหปฏิบัตภิารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.48 0.54 

4.  การถายโอนภารกจิเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

4.17 0.66 

5.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีหนาที่กํากับ
ดูแลและตดิตามประเมินผลในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ินให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

4.08 0.49 

6.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอนที่จะถาย
โอนภารกิจมาให 

4.22 0.63 

7.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาค ควรมีการ
สอบถามและสํารวจความคดิเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กอนมีการถายโอนภารกิจ 

4.29 0.75 

8.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการเตรียมการวางแผนรองรับ
ภารกิจถายโอนกอนรับการถายโอนภารกจิ 

4.03 0.62 
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ตารางที่  4.3  (ตอ) 
 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
9.  การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ควรถายโอนทั้งบุคลากร  
งบประมาณ ควบคูกับภารกจิที่มอบหมาย 

4.38 0.73 

10. งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพยีงพอกับภารกจิที่ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย 

3.71 0.87 

11. การถายโอนภารกจิ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและ
สวนภูมภิาคสูทองถ่ิน 

4.16 0.63 

12.. การถายโอนภารกิจใหทองถ่ิน ถือเปนการเพิ่มอํานาจหนาทีใ่ห
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากขึ้น 

4.08 0.81 

13.  ควรถายโอนภารกิจ สูทองถ่ินตามความพรอมของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.30 0.61 

14. การถายโอนภารกจิในระยะแรกควรเปนภารกจิที่ไมยุงยาก
หรือไมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

4.22 0.73 

15. ภารกิจที่มโีครงสรางสลับซับชอนหรือที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภมูิภาคควรจัดเจาหนาที่
มาใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

4.17 0.58 

16. การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่

3.89 0.68 

17. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูมี
ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได 

3.90 0.71 

18. การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่

3.94 0.80 

19. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในกระบวนการ
ดําเนินการ 

4.10 0.64 

20. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอนกิจการ
สาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว 

3.90 0.69 
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ตารางที่  4.3  (ตอ) 
 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
21. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน 

3.94 0.69 

22. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

3.90 0.82 

23. การถายโอนภารกจิสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในปจจุบนั 

3.95 0.63 

24. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองสวนทองถ่ินมีความเกีย่วของกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

3.83 0.64 

25. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
มีความเกีย่วของกับการเงิน  การคลัง ของประเทศ 

3.95 0.63 

26. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายดานการเงินการคลังดวยตัวเอง 

4.06 0.82 

27. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายดานบริหารงานบุคคล ของตนเอง 

4.00 0.76 

28. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายได
จากการจดัเก็บและจัดหา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง 

3.95 0.66 

29. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ปฏิบัติงานหลักแทนหนวยงานที่ถายโอนใหตามกิจการของรัฐ 

3.92 0.55 

30. การถายโอนภารกจิ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 

4.33 0.54 

31. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจที่
ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลงานที่
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

4.40 0.53 

32. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีความพรอมในการถายโอน
ภารกิจ ก็ไมตองรับถายโอนภารกิจนั้นมาดาํเนินการ 

4.16 0.75 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 82 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม   เห็นดวยกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจทุก
ประเด็น 

 

ตารางที่ 4.4 คาตัวกลางเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ ความคดิเห็นของ  
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก่ียวกับการถาย
โอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S .D. 

1. หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถาย
โอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง 

3.22 0.97 

2.  การถายโอนภารกิจเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการสวนกลาง
และ สวนภูมิภาคตอง ใหความสําคัญ และกระจายภารกิจสูทองถ่ิน
ใหมากที่สุด 

3.78 1.09 

3. หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อใหปฏิบัตภิารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.56 0.73 

4. การถายโอนภารกจิเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

3.67 1.23 

5. หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมหีนาที่กํากับ
ดูแลและตดิตามประเมินผลในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ินให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

3.89 0.33 

6. หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอนที่จะถาย
โอนภารกิจมาให 

4.44 0.53 

7. หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรมีการ
สอบถามและสํารวจความคดิเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กอนมีการถายโอนภารกิจ 

4.44 0.53 
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ตารางที่  4.4  (ตอ)   
   

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S .D. 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีการเตรียมการวางแผนรองรับ
ภารกิจถายโอนกอนรับการถายโอนภารกจิ 

3.89 1.27 

9.  การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ควรถายโอนทั้งบุคลากร  
งบประมาณ ควบคูกับภารกจิที่มอบหมาย 

4.33 0.50 

10. งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพยีงพอกับภารกจิที่ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย 

3.00 1.23 

11. การถายโอนภารกจิ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและ
สวนภูมภิาคสูทองถ่ิน 

4.56 0.53 

12.. การถายโอนภารกิจใหทองถ่ิน ถือเปนการเพิ่มอํานาจหนาทีใ่ห
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากขึ้น 

4.33 0.50 

13. ควรถายโอนภารกิจ สูทองถ่ินตามความพรอมของแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.56 0.53 

14. การถายโอนภารกจิในระยะแรกควรเปนภารกจิที่ไมยุงยาก
หรือไมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

4.44 0.88 

15. ภารกิจที่มโีครงสรางสลับซับชอนหรือที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภมูิภาคควรจัดเจาหนาที่มา
ใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

4.44 0.53 

16. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพอใจใน 
การถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน 

3.33 0.50 

17. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูมี
ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได 

3.22 0.83 

18. การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการสวนกลาง
และ สวนภูมภิาคเปนการเพิ่มภาระในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.00 1.32 

19. การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่

4.33 0.71 
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ตารางที่  4.4  (ตอ)   
   

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S .D. 
20. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในกระบวนการ
ดําเนินการ 

4.11 0.78 

21. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอนกิจการสาธารณะ
มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.33 1.41 

22. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน 

3.56 1.13 

23. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

4.11 0.78 

24. การถายโอนภารกจิสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปจจุบัน 

3.89 0.60 

25. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองสวนทองถ่ินมีความเกีย่วของกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

3.78 0.83 

26. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
มีความเกีย่วของกับการเงิน  การคลัง ของประเทศ 

4.11 0.78 

27. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระใน
การกําหนดนโยบายดานการเงินการคลังดวยตัวเอง 

4.00 0.50 

28. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระใน
การกําหนดนโยบายดานบริหารงานบุคคล ของตนเอง 

4.00 0.50 

29. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายได
จากการจดัเก็บและจัดหา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง 

3.89 0.78 

30. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตองปฏิบัติงานหลักแทนหนวยงานที่ถายโอนใหตามกจิการของรัฐ 

3.89 0.60 

31. การถายโอนภารกจิ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 

4.44 0.73 
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ตารางที่  4.4  (ตอ)   
   

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S .D. 
32.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจที่
ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลงานที่
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

4.44 0.53 

33.องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีความพรอมในการถายโอน
ภารกิจ ก็ไมตองรับถายโอนภารกิจนั้นมาดาํเนินการ 

3.56 1.33 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ดังนี้ คือ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ได รับการถายโอนอยางมี           
ประสิทธิภาพ การถายโอนภารกิจเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถ่ิน
ควรถายโอนภารกิจสูทองถ่ินตามความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมแนใจ
กับการที่บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน    
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอนกิจการสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูมีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอน     
ไดงบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพียงพอกับภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
มอบหมายและการ ถายโอนภารกิจเปนภารกิจที่ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
เปนการเพิ่มภาระในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกนั้นมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
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ตารางที่  4.5  คาตัวกลางเลขคณิต ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของพนักงานระดับ 
                      หัวหนาสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                           

เก่ียวกับการถายโอนภารกิจตาม แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ  
 

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 

1.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีความตั้งใจ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ินอยางแทจริง 

3.42 0.81 

2.  การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการ
สวนกลางและ สวนภูมภิาคตอง ใหความสําคัญ และกระจาย
ภารกิจสูทองถ่ินใหมากที่สุด 

4.10 0.83 

3.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อใหปฏิบัตภิารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.58 0.62 

4.  การถายโอนภารกจิเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

3.84       0.90 

5.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคมีหนาที่กํากับ
ดูแลและตดิตามประเมินผลในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ินให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

4.13 0.85 

6.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาคควรมีการ
ฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอนที่จะถาย
โอนภารกิจมาให 

4.77     0.43 

7.  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมภิาค ควรมีการ
สอบถามและสํารวจความคดิเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กอนมีการถายโอนภารกิจ 

4.52 0.63 

8.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีการเตรียมการวางแผนรองรับ
ภารกิจถายโอนกอนรับการถายโอนภารกจิ 

3.68 0.87 

9.  การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ควรถายโอนทั้งบุคลากร  
งบประมาณ ควบคูกับภารกจิที่มอบหมาย 

4.65 0.61 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ)   
   

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
10. งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพยีงพอกับภารกจิที่ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย 

3.26 1.03 

11. การถายโอนภารกจิ เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและ
สวนภูมภิาคสูทองถ่ิน 

4.29 0.59 

12. การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ถือเปนการเพิ่มอํานาจหนาทีใ่ห
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มากขึ้น 

4.16 0.78 

13. ควรถายโอนภารกิจ สูทองถ่ินตามความพรอมของแตละ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.52 0.57 

14. การถายโอนภารกจิในระยะแรกควรเปนภารกจิที่ไมยุงยาก
หรือไมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

4.26 0.77 

15. ภารกิจที่มโีครงสรางสลับซับชอนหรือที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภมูิภาคควรจัดเจาหนาที่
มาใหการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

4.42 0.56 

16. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพอใจในการ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ิน 

3.45 1.03 

18. การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหารราชการ
สวนกลางและ สวนภูมภิาคเปนการเพิ่มภาระในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.65 1.17 

19. การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที ่

3.84 0.82 

20. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในกระบวนการ
ดําเนินการ 

3.97 0.88 

21. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอนกิจการ 
สาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว 

3.52 0.96 

22. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินตามภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน 

3.52 1.15 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ)   
   

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ X  S.D. 
23. การดําเนินการตามภารกจิถายโอนเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

3.61 1.12 

24. การถายโอนภารกจิสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในปจจุบนั 

3.68 1.17 

25. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองสวนทองถ่ินมีความเกีย่วของกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

3.71 0.82 

26. การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ มี
ความเกีย่วของกับการเงิน  การคลัง ของประเทศ 

4.39 0.62 

27. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายดานการเงินการคลังดวยตัวเอง 

3.81 0.98 

28. การรับการถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อิสระในการกาํหนดนโยบายดานบริหารงานบุคคล ของตนเอง 

4.10 .831 

29. การรับการถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีรายไดจากการจัดเก็บและจัดหา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอง 

3.90 1.012 

30. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ปฏิบัติงานหลักแทนหนวยงานที่ถายโอนใหตามกิจการของรัฐ 

4.13 0.76 

31. การถายโอนภารกจิ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ 

4.58 0.50 

32. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจ
ที่ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลงาน
ที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

4.55 0.57 

33. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีความพรอมในการถายโอน
ภารกิจ ก็ไมตองรับถายโอนภารกิจนั้นมาดาํเนินการ 

4.16 1.07 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาพนักงานระดับหัวหนาสวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ดังนี้ คือ การที่หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรู
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนที่จะถายโอนภารกิจมาใหทองถ่ิน ควรถายโอนทั้งบุคลากร
งบประมาณควบคูกับภารกิจที่มอบหมาย ใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจที่ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลงานที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวม ควรมีการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนมีการถายโอนภารกิจตามความพรอมของแตละองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และไมแนใจกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ 
การที่บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน 
มีความรูมีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได หนวยบริหารราชการ   
สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง และงบประมาณที่ถาย
โอนภารกิจมีเพียงพอกับภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมอบหมาย นอกนั้นมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย   
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ตอนที่  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ในเขต       
   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เก่ียวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการ  
   กระจายอํานาจ 
จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจตางกัน นําเสนอในตารางที่  4.6 

 
                ตารางที่  4.6  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต            

                 อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหมท่ีปฏิบัตงิานในตําแหนงแตกตางกัน  เก่ียวกับการถายโอน  
 ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

       
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

1.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
มีความตั้งใจถายโอนภารกจิสูทองถ่ินอยางแทจริง 

    

         Between groups 3 5.72 5.72 0.00* 
         Within  group 130 0.58   
         Total 133    

2.การถายโอนภารกิจเปน ภารกิจที่ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและ สวนภูมิภาคตอง ใหความสําคัญ 
และกระจายภารกิจสูทองถ่ินใหมากที่สุด 

    

         Between groups 3 1.07 2.29 0.08 
        Within  group 130 0.47   
        Total 133    

3.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ควรใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหปฏิบัตภิารกิจ
ที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ 

    

        Between groups 3 0.08 0.26 0.86 
        Within  group 130 0.32   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
4.การถายโอนภารกิจเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 

    

        Between groups 3 1.29 2.13 0.10 
        Within  group 130 0.61   
        Total 133    

5.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
มีหนาที่กํากับดูแลและตดิตามประเมินผลในการ
ถายโอนภารกจิสูทองถ่ินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

    

        Between groups 3 0.14 0.32 0.81 
        Within  group 130 0.43   
       Total 133    

6.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  กอนที่จะถายโอนภารกิจมาให 

    

        Between groups 3 2.12 5.97 0.00* 
        Within  group 130 0.35   
        Total 133    

7.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ควรมีการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กอนมีการถายโอน
ภารกิจ 

    

        Between groups 3 0.44 0.84 0.47 
        Within  group 130 0.52   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
8.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการเตรียมการ
วางแผนรองรบัภารกิจถายโอนกอนรับการถาย
โอนภารกิจ 

    

        Between groups 3 1.36 2.11 0.10 
        Within  group 130 0.65   
        Total 133    

9.การถายโอนภารกิจใหทองถิ่น ควรถายโอน 
ทั้งบุคลากรงบประมาณควบคูกับภารกิจที่
มอบหมาย 

    

        Between groups 3 0.53 0.74 0.53 
        Within  group 130 0.72   
        Total 133    

10.งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพยีงพอกับ
ภารกิจที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
มอบหมาย 

    

        Between groups 3 2.26 2.27 0.08 
        Within  group 130 0.10   
        Total 133    

11.กองทุนการถายโอนภารกิจ เปนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางและสวนภูมภิาคสูทองถ่ิน 

    

        Between groups 3 0.47 1.14 0.33 
        Within  group 130 0.41   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
12.การถายโอนภารกจิใหทองถ่ิน ถือเปนการเพิ่ม
อํานาจหนาทีใ่หองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น 

    

        Between groups 3 0.22 0.35 0.79 
        Within  group 130 0.64   
        Total 133    

13.ควรถายโอนภารกจิ สูทองถ่ินตามความพรอม
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    

        Between groups 3 0.55 1.12 0.34 
        Within  group 130 0.49   
        Total 133    

14.ควรถายโอนภารกจิ ในระยะแรก ควรเปน
ภารกิจที่ไมยุงยาก  หรือไมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

    

        Between groups 3 0.20 0.32 0.81 
        Within  group 130 0.61   
        Total 133    

15.ภารกิจที่มีโครงสรางสลับซับชอนหรือที่ใช
เทคโนโลยีช้ันสูงหนวยบริหารราชการสวนกลาง
และสวนภูมภิาคควรจัดเจาหนาที่มาใหการ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

    

        Between groups 3 0.57 1.68 0.18 
        Within  group 130 0.34   
        Total 133    

16.บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน 

    

        Between groups 3 2.20 3.67 0.01* 
        Within  group 130 271.22 0.91  
        Total 133 278.04   
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
17.บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความรูมีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตาม
ภารกิจที่ถายโอนได 

    

             Between groups 3 2.73 5.10 0.00* 
        Within  group 130 0.54   
        Total 133    

18.การถายโอนภารกจิเปน ภารกิจที่ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและ สวนภูมิภาคเปนการเพิ่ม
ภาระในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    

        Between groups 3 1.01 0.92 0.43 
        Within  group 130 1.10   
        Total 133    

19.การถายโอนภารกจิเปนการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพืน้ที่ 

    

        Between groups 3 1.72 2.71 0.05* 
        Within  group 130 0.64   
        Total 133    

20.การดําเนินการตามภารกจิถายโอนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนในกระบวนการดําเนินการ 

    

        Between groups 3 0.44 0.80 0.50 
        Within  group 130 0.55   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
21.ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถาย
โอนกิจการสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว 

    

        Between groups 3 2.60 3.57 0.02* 
        Within  group 130 0.73   
        Total 133    

22.องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนิน
ตามภารกิจทีไ่ดรับการถายโอนอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณที่ลงทุน 

    

        Between groups 3 1.46 2.03 0.11 
        Within  group 130 0.72   
        Total 133    

23.การดําเนินการตามภารกจิถายโอนเปนไปดวย
ความโปรงใส  ตรวจสอบได 

    

        Between groups 3 1.69 2.15 0.10 
        Within  group 130 0.78   
        Total 133    

24.การถายโอนภารกจิสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปจจุบนั 

    

        Between groups 3 1.39 2.22 0.09 
        Within  group 130 0.63   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
25.การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
สวนทองถ่ินมคีวามเกีย่วของกับความมั่นคงของ
ประเทศ 

    

        Between groups 3 0.71 1.34 0.27 
        Within  group 130 0.53   
        Total 133    

26.การถายโอนภารกจิตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ มีความเกีย่วของกับการเงนิ  การ
คลัง ของประเทศ 

    

        Between groups 3 1.71 4.47 0.01* 
        Within  group 130 0.38   
        Total 133    

27.การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบายดานการเงิน
การคลังดวยตวัเอง 

    

        Between groups 3 1.07 1.65 0.18 
        Within  group 130 0.65   
        Total 133    

28.การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบายดาน
บริหารงานบุคคล ของตนเอง 

    

        Between groups 3 0.21 0.36 0.78 
        Within  group 130 0.58   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
29. การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีรายไดจากการจัดเก็บและจดัหา ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง 

    

        Between groups 3 0.57 1.03 0.38 
        Within  group 130 0.55   
        Total 133    

30.การถายโอนภารกจิทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองปฏิบัติงานหลักแทนหนวยงานที่ถาย
โอนใหตามกจิการของรัฐ 

    

        Between groups 3 0.69 1.40 0.25 
        Within  group 130 0.49   
        Total 133    

31.การถายโอนภารกจิ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนสําคัญ 

    

        Between groups 3 0.56 1.95 0.13 
        Within  group 130 0.29   
        Total 133    

32.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุ
ประสิทธิผลตามภารกิจที่ถายโอนตองมีระบบการ
ตรวจสอบ  ตดิตามและประเมินผลงานที่
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

    

        Between groups 3 0.16 0.54 0.66 
        Within  group 130 0.30   
        Total 133    
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)     
     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
33.องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมมีความพรอม
ในการถายโอนภารกิจ ก็ไมตองรับถายโอนภารกิจ
นั้นมาดําเนินการ 

    

        Between groups 3 2.06 2.14 0.10 
        Within  group 130 0.96   
        Total 133    

 
Fdf =3, 150, α   =.05=   2.600      
 
จากตารางที่ 4.6  แสดงใหเห็นวาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอน

ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05  
คือ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินอยาง
แทจริง การฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนที่จะถายโอนภารกิจมาให 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน มีความรูมี
ความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได การถายโอนภารกิจเปนการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามโครงการถายโอน
กิจการสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
มีความเกี่ยวของกับการเงิน  การคลังของประเทศ 
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ตารางที่  4.7  เปรียบเทียบรายคูเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  เก่ียวกับการรับการถายโอนภารกิจตามแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร         
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฝาย
บริหาร 

ฝายนิติ
บัญญัติ 

ปลัดองคกร
บริหาร       

สวนทองถิ่น 

 พนักงาน
สวน 

     ทองถิ่น 
 1.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน
อยางแทจริง 

    

ฝายบริหาร 0.00    
ฝายนิติบัญญัติ -0.06 0.00   
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน -0.78 -0.71 0.00  
พนักงานสวนทองถ่ิน -0.58* -0.52* 0.20 0.00 

2.หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกอนทีจ่ะถายโอนภารกิจ
มาให 

    

ฝายบริหาร 0.00    
ฝายนิติบัญญัติ 0.20 0.00   
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0.03 0.22 0.00  
พนักงานสวนทองถ่ิน 0.35 0.55* 0.33 0.00 

3.การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ มีความเกีย่วของกับการเงนิ   
การคลังของประเทศ 

    

ฝายบริหาร 0.00    
ฝายนิติบัญญัติ -0.37 0.00   
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน -0.21 0.16 0.00  
พนักงานสวนทองถ่ิน 0.06 0.43* 0.28 0.00 
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จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่

ระดับ  α= .05 ดังนี้ คือ 
1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการสวนกลาง

และสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินมากกวาพนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05  
2. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินพนักงานสวนทองถ่ินมากกวา 

พนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05       
3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนที่จะ

ถายโอนภารกิจมาใหนอยกวาพนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05   
4. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาการถายโอนภารกิจตาม

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจมีความเกี่ยวของกับการเงิน การคลังของประเทศนอยกวา 

พนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05 
 
ตอนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง    
                จังหวัดเชียงใหม  เก่ียวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขัน้ตอนการ กระจายอํานาจ 
 

1. ปญหา 
1.1  ดานการบริหารทั่วไป 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ บริหารงานยากเพราะไม

โอนงบประมาณใหตามลักษณะงาน บุคลากรขาดความรูความสามารถ งานซ้ําซอนกับองคกรอื่น  
บางหนวยงานไมถายโอนงบประมาณและบุคลากร ประชาชนไมเขาใจรูปแบบการทํางานและ
ระเบียบราชการสวนทองถ่ิน ไมมีความชัดเจนในเปาหมายและแผนการถายโอนภารกิจ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ การบริการไมครอบคลุม
พื้นที่ เชน บานจัดสรรและเขตวนอุทยาน จําแนกหนาที่ไมชัดเจน ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถดานการเงินการคลัง ไมมีอํานาจเด็ดขาด ถายโอนภารกิจมาแตไมถายโอน
งบประมาณ ผูบริหารบางแหงยังขาดความรูความเขาใจในการบริหารและบทบาทหนาที่ และไมมี
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ความรูทั้งระเบียบปฏิบัติรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ขาดการควบคุมติดตามงานอยางใกลชิด    
การบริหารยังอยูภายใตการควบคุมของอําเภอและจังหวัด มีขั้นตอนในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น   
การดําเนินงานลาชา  ไมมีความพรอมในดานอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมีความแนใจในการถายโอน    
รัฐบาลไมไดถายโอนวงเงินตามที่กฎหมายกําหนดทําใหทองถ่ินมีปญหาดานการบริหาร มีอุปสรรค
ในการประสานงานกับหนวยงานเดิม 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ การโอนงบประมาณลาชา 
ไมมีบุคลากรของหนวยงานที่ถายโอนเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน หนวยงานที่จะ
ถายโอนไมแนใจและไมใหความสําคัญกับผูบริหารของหนวยงานรับโอนเทาที่ควร คณะผูบริหาร
ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ขาราชการการเมือง คือ ผูบริหารสูงสุดไมยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  ไมยึดกฎระเบียบ  ขาดองคความรูในการเปนผูบริหารมืออาชีพ ขาราชการประจํา
ถูกกดดันจึงทํางานใหอยูรอดไปวัน ๆ พนักงานสวนตําบลไมมีความรูเกี่ยวกับกิจการที่ถายโอนและ
ขาดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไมมีการวางแผน
รองรับการโอนภารกิจ และผูบริหารยังขาดความรูความสามารถและไมเขาใจในภารกิจที่ถายโอน 

1.2 ดานการบริหารงานบคุคล 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีบุคลากรไมเพียงพอและ 

ขาดความรูความสามารถ บุคลากรไมยอมถายโอน ไมมีการชี้แจงถึงขอดีขอเสียของการถายโอน  
ตองเตรียมงบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อรองรับบุคลากรที่ถายโอนซึ่งลวนแลวแตมีเงินเดือนสูง    
ผูบริหารและบุคลากรที่ถายโอนมีความตองการไมตรงกัน 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรดานการศึกษายัง
ไมถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะไมเช่ือในความรูความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานซ้ําซอนในบางภารกิจทําใหเปลืองงบประมาณ  
งบประมาณวาจางมากเกินไป งบประมาณเพื่อการพัฒนามีนอยลง พนักงานสวนทองถ่ินยังขาด
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน บุคลากรบางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงานที่ตอง
ปฏิบัติหลายดานควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอกับการถายโอนภารกิจนั้นๆ และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินบางแหงไมมีความพรอมดานบุคลากรและไมมีกรอบรองรับการเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรซึ่งถายโอนลงมามักเปน
ผูที่มีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา เพราะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง มักไมไดอนุมัติใหถายโอน และ 
การถายโอนบุคลากรมาไมพรอมกับงานตามภารกิจ บุคลากรไมเพียงพออีกทั้งมีงบประมาณมีจํากัด 
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พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ผูบริหารขาดคุณธรรม ไมมี
จริยธรรม ขาราชการประจําขาดขวัญและกําลังใจ ประชาชนไมเขาใจขั้นตอนการรับบริการเจาหนาที่
ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรไมเพียงพอ และไมมีความชัดเจนในการถายโอน 

1.3 ดานบริการประชาชน 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมพรอมในการใหบริการ

เพราะขาดบุคลากร และขาดงบประมาณทําใหบริการไมทั่วถึง 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บริการประชาชนไดไม

ทั่วถึงและลาชาเนื่องจากขอบัญญัติไมผานสภา งานบริการประชาชนจัดตามความเห็นชอบของ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีผลงานที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการบริการมากเกินไป 
และขาดมนุษยสัมพันธ       

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรไมมีความรูความสามารถ
เฉพาะในบางเรื่องทําใหมีขอบกพรองในการใหบริการประชาชน 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้ คือ  ประชาชนไมเขาใจใน
ภารกิจที่ถายโอนจึงไมมั่นใจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การใหบริการประชาชนเปนการปูฐาน
เสียงใหแกตัวเองและพวกพองไมไดยึดความตองการของประชาชนเปนหลัก 

1.4 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ การปฏิบัติงานไมสอดคลอง

กับงานที่ไดรับการถายโอน มีความลาชา การพัฒนาไมเต็มตามศักยภาพเพราะขาดงบประมาณ ไมมี
การวางแผนปรับเปลี่ยนแผนงานโครงสรางพื้นฐานบอยครั้ง 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมวางแผนขยายงานใน
อนาคตและไมแจงหนวยงานที่รับผิดชอบลวงหนา การจัดทําสาธารณประโยชนขั้นพื้นฐานไม
ครอบคลุมพื้นที่ บางพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสะอาดและมีปญหาน้ําทวม การตัดสินใจเกี่ยวกับความ
เดือดรอนของประชาชนมีปญหาเพราะเกี่ยวของกับการเมือง ขอบัญญัติไมผานสภาทําใหมีปญหา
ในการใหบริการประชาชน ผูนําทองถ่ินขาดความเขาใจในการทํางาน ทํางานซ้ําซอนกนจึงไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้ คือ แนวทางในการทํางานไมชัดเจน    
มีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณ 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกิจ พื้นที่สวนใหญอยูในความดูแลของธนารักษและกรม
อุทยาน 
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1.5 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ งบประมาณที่โอนมาไมเพียงพอ

และไมเปนไปตามความคาดหวังของทองถ่ิน บุคลากรขาดศักยภาพดานการทํางานและขาดการ
ประชาสัมพันธ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดบุคลากรทางการแพทย   
มีเพียงเจาหนาที่ใหคําแนะนําเบื้องตนและขาดงบประมาณ ประชาชนมีปญหาเกี่ยวกับเสียงดัง 
ตอนกลางคืน ไมมีการสํารวจปญหาและความตองการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในตําบลการสงเสริมดานตางๆ ไมตอเนื่อง ประชาชนมีขอจํากัดในดานการบริหาร งบประมาณเพื่อ
การชวยเหลือผูสูงอายุไมเพียงพอ ไมสามารถไปดูงานไดครอบคลุมทุกคน 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีขอจํากัดดานบุคลากรและ
งบประมาณ 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ รายไดของประชากรแตละ
ทองถ่ินไมเทากัน การสงเสริมทองถ่ินที่กันดารทําไดยาก ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน     

1.6 ดานการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ   

ขาดแคลนบุคลากร ประชาชนและรานคาไมใหความรวมมือ ปฏิบัติหนาที่เพื่อหวังผลตอบแทนเปน
สวนใหญ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรไมเพียงพอและ
ไมปรับการทํางานใหเหมาะสมกับความเจริญของพื้นที่ การจราจรและสิ่งกอสรางเริ่มแออัด  ประชาชน 
สวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ประชาชนไมเห็นชองทางใน
การใหความรวมมือทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย ขาดการประสานงานกับทองถ่ินอื่น  
ไมมีการแกปญหาคนตางดาวอยางจริงจัง  ไมสามารถควบคุมรานคาใหเปด-ปดตามเวลา 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีขอจํากัดดานกฎ ระเบียบและ
กฎหมาย 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับ
การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  ผูจัดระเบียบสังคมมักจะเปนคนละเมิด 
เสียเอง 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 104 

1.7 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดงบประมาณในการ

ประชาสัมพันธ  ประชาชนใหความสําคัญดานการทองเที่ยวนอย บุคลากรขาดความพรอมดานการ
ทองเที่ยว  ไมมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ไมมีการรวมกลุมผลิตภัณฑ  “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ” 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม บางทองถ่ินมีแหลงทองเที่ยวแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เกิดการสูญเปลาของ
งบประมาณที่รัฐใหการสนับสนุนการทองเที่ยวในบางพื้นที่      

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ  ขาดการวางแผนและการ
ประชาสัมพันธ 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดเล็กมีรายไดนอยไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได     

1.8 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการประสานงานกับ

หนวยงานอื่น ไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง บุคลากรขาดความรูความเขาใจและขาดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาที่ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีปญหาดานขยะและขาด
ความรวมมือของประชาชน 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี ้ คือ  มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขนาดเล็กมีรายไดนอยไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได และบางแหงยังไมมีความพรอมในการ
บริหารจัดการ 

1.9 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถิ่น 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ศิลปวัฒนธรรมแปรเปลี่ยน

ไปจากเดิม ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมีความขัดแยงกับความคิดเห็นของคนในยุคสมัยใหม เชน  
ศิลปวัฒนธรรมที่สอถึงความทารุณโหดราย  ไมมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมีการศึกษาอยางเปน
ระบบเปนการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่สืบตอกันมา   

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้  คือ  ไมมีการสงเสริมอยางจริงจัง  
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2. ขอเสนอแนะ 
2.1  ดานการบริหารทั่วไป 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรถายโอนภารกิจ

และงบประมาณใหสมดุลกัน ควรมีความชัดเจนการถายโอน ควรสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร
เพื่อปองกันปญหา สวนกลางและสวนภูมิภาคควรสรางความเขาใจในเรื่องการถายโอนภารกิจ
ตลอดจนบทบาทหนาที่ของทองถ่ินหลังจากมีการถายโอนเพื่อใหประชาชนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น     
ทุกหนวยงานที่มีการถายโอนตองชวยกันพัฒนาทองถ่ิน ควรใหความรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ 
ทิศทางการดําเนินงานแกหนวยงานที่รับถายโอน  ควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลและติดตาม
ประเมินผล 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรมีการประชุม
หารือเพื่อสรางความเขาใจในการใหบริหาร ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจเต็มในการ
บริหาร ควรสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินอยางชัดเจน ควรฝกอบรมเจาหนาที่
ใหมีความรูความสามารถและเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร เมื่อถายโอนแลวควรมีการประเมินผลจาก
สวนกลางและมีการตรวจสอบจากประชาคม ควรนิเทศผูบริหารสวนทองถ่ินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือจัดระบบการสื่อสารเพื่อการแกปญหาของแตละองคกรปกครองสวนตําบล ควรบริหารจัดการ
โดยไมผานทางอําเภอและจังหวัด ควรลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและควรเนนการบริการใหมี
ประสิทธิภาพ 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ คือรัฐบาลควรถายโอน
งบประมาณใหครบถวนตามกฎหมายโดยคิดคํานวณจากความหนาแนนประชาชนในทองถ่ิน 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรอบรมเจาหนาที่กอน
การถายโอนเพื่อความชัดเจน ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูเรื่องหลักการบริหาร ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ สวนกลางและสวนภูมิภาคควรติดตามตรวจสอบอยาง
ตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพ  ควรมีมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาดถาผูบริหารไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
หนวยงานที่รับโอนภารกิจถายโอนควรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรมีการวางแผนกอนการถายโอนภารกิจ ควรตรวจสอบความพรอมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกอนการถายโอนภารกิจ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีความ
ตั้งใจในการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางแทจริง 
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2.2 ดานการบริหารงานบคุคล 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรถายโอนบุคลากร

ตามภารกิจ ควรชี้แจงขอดีของการถายโอน สวนกลางควรฝกอบรมบุคลากรทองถ่ินในเรื่องของงาน
และภารกิจที่ตองถายโอน ควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับบุคลากร 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะดังนี้  คือ ควรอบรมพนักงาน
ใหมีความรู  ควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน เจาหนาที่ควรมีความรับผิดชอบตองานที่
ปฏิบัติอยางเครงครัด บุคคลที่ไดรับการถายโอนควรมีวินัย ควรกําหนดหลักเกณฑเพื่อนําไปสู
ปฏิบัติ  ควรฝกปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  ควรนิเทศและแนะนําทํางานการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
ซ่ึงทองถ่ินมีอํานาจโดยตรง  ควรเนนความเขมแข็งของคณะผูบริหาร ควรเตรียมความพรอมในการ
บริหารงานบุคคล ควรฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความเขาใจในดานการทํางานรวมกัน ควรสรรหา
บุคคลใหเหมาะสมกับงาน ควรเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง ควรเพิ่มการ
เรียนรูดานเทคโนโลยี ควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจที่มีการถายโอน    

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรจัดหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพจากสวนกลางและสวนภูมิภาคมาทํางานในทองถ่ิน 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรโอนบุคลากรมา
พรอมกับงบประมาณ สวนกลางและภูมิภาคควรจัดบุคลากรมาฝกอบรมใหกับหนวยงานที่รับ 
ถายโอน 

2.3 ดานบริการประชาชน 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรเพิ่มจํานวนบุคลากร

ใหมากขึ้น ควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ ควรมุงเนนใหทองถ่ินตระหนัก
ถึงความสําคัญของการบริการประชาชน ควรประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบบริการ ควรบริการดวย
ความจริงใจ ควรชี้แจงวัตถุประสงคที่รับโอนเพื่อการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ประชาชนควรมี 
สวนรวมในการกระจายอํานาจ ควรจัดบริการจุดเดียว ในชวงเที่ยงควรมีเจาหนาที่ใหบริการควร
กําหนดงาน โครงการกิจกรรมตามความเห็นชอบของประชาคมทั้งตําบล ควรติดตามเพื่อการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาแกประชาชน ควร
สงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพอิสระ ควรสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ควรใหความรู
แกผูสูงอายุในเรื่องการปองกันโรคติดตอในหมูบาน  
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พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรประชาสัมพันธ
เร่ืองการรับบริการและขั้นตอนการรับบริการแกประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก
ควรไดรับงบประมาณในดานการบริการมากขึ้น 

2.4 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรมีการพิจารณา

รวมกันกับทุกฝายเพื่อการแกไขปญหารวมกัน ควรถายโอนงบประมาณ ควรชวยกันพัฒนา ควร
วางแผนแกปญหาแบบบูรณาการ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ  ควรจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนตามความจําเปนของตําบลอยางเปดเผย  ควรจัดระเบียบโครงสรางใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ควรเรงดําเนินการเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเต็มพื้นที่โดยเร็ว ควรจัดทํา
อาคารสถานที่และจัดระบบจราจรเขา-ออกที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ  ควรเสนอแผนและ
โครงการพัฒนาในเขตทองถ่ิน ควรอบรมเจาหนาที่ทองถ่ินใหมีความรูกอนรับการถายโอน ควรมี
การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานโครงสรางพื้นฐาน ควรเตรียมความพรอมของบุคคลเพื่อ 
การแกปญหาของประชาชนโดยเฉพาะ ควรถายโอนคน งาน เงิน วิธีการทํางาน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องจักร สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กควรเพิ่มงบประมาณในดาน
โครงสรางพื้นฐานและควรอบรมหนวยงานกอนรับการถายโอน 

2.5 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรเนนการนพัฒนา

ดานการศึกษาและอนามัยโดยมีหนวยงานรับผิดชอบ  ควรถายโอนงบประมาณอยางพอเพียง  
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกทองถ่ินเพื่อรองรับงานดานสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยวางแผน
รวมกับสถานีอนามัย  ควรใหความรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง      

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรสํารวจและเก็บ
ขอมูลเชิงลึกทุกครัวเรือน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางในการสงเสริม ควรใหความรูดาน
สุขภาพอนามัย ควรปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด ควรวางแผนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยใหพอเพียงและ
เหมาะสม ควรใหกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานรวมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและควร
ตรวจสุขภาพประจําเดือน   

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรศึกษาขอมูลเดิม  
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พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรมีโครงการอบรม
ประชาชนเพื่อใหประชาชนมีอาชีพ และรายไดเพิ่มขึ้น เชน โครงการฝกอาชีพ ควรสงเสริมคุณภาพ
ของครอบครัว ควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

2.6 ดานการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรประสานงานกับ

ทุกฝาย และมีกติกาอยางเครงครัด หนวยงานราชการตองเสียสละสูง  ควรถายโอนเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ หนวยงานทองถ่ินควรเตรียมความพรอมทุกดาน ควรรวมมือกับตํารวจชุมชนและแกนนํา
ในชุมชนจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติอยูเสมอ       

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ ควรใหคนในชุมชน
หรือผูนําชุมชนและประธานชุมชนรวมรับผิดชอบ  ควรจัดระบบงานแตละดานใหชัดเจนโดยความ
เห็นชอบของประชาคมตําบล ควรประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากประชาชนในการปฏิบัติ    
ควรวางแผนรักษาความสงบเรียบรอยใหดีขึ้น ควรควบคุมคนตางดาวไมใหสรางปญหา ควรปองกัน
ภัยดานทรัพยสินของประชาชนอยางเพียงพอ ควรสงเสริมเครือขายในชุมชนและตําบล เพื่อความ
สงบเรียบรอย ควรแตงตั้งตํารวจชุมชนและพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ตองชัดเจนและรวดเร็ว 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรฝกอบรมประชาชน 

เพื่อใหรวมมือกับเจาหนาที่ในการจัดระเบียบชุมชน ควรระบุหนาที่ใหชัดเจนไมซํ้าซอนและ 
ควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน     

2.7  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรนําขอไดเปรียบ

ของสถานที่เปนส่ิงจูงใจ เชน ภูมิประเทศ อากาศ วัฒนธรรมและประเพณี ควรสนับสนุนดานงบประมาณ
ใหกับทองถ่ิน ควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และควรสงเสริมการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมโดยความรวมมือของทองถ่ินและสวนกลาง ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธี
ประกอบการใหคุมทุนและคงอยูถาวรและควรทําแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงสนับสนุนกิจการของ
ชุมชนโดยเชื่อมโยงกันเปนกลุมที่เขมแข็ง 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรขอความรวมมือ
จากผูชํานาญการภายนอกมาใหความชวยเหลือ ควรประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลอื่น ๆ 
สวนกลางและ สวนภูมิภาคควรใหความสําคัญและอุดหนุนงบประมาณอยางสม่ําเสมอ ควรจัดใหมี
สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน ควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ควรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
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ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญในตําบลและควรสงเสริมรานคาใหมีทุนหมุนเวียนเปน
รานคาชุมชน ควรจัดใหมีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ ควรวางแผนรวมกันและ
ควรประชาสัมพันธ 

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรมีโครงการฝก
อาชีพและสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ควรระบุหนาที่ใหชัดเจนไมซํ้าซอนและควร
สอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

2.8 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควรสรางความเขาใจกับประชาชน ควรลดการ
ทํางานซ้ําซอนของหนวยงาน ควรฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควรรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
งานที่จําเปน ควรอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกันระหวางผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติ 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรประชาสัมพันธ
มากขึ้น ควรสงเสริมการจัดเก็บขยะ ควรปลุกจิตสํานึกใหกับประชาชน  ควรบังคับใชกฎหมายให
เขมงวดขึ้น ควรจัดตั้งหนวยดูแลสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ควรรวบรวมขอมูลที่คณะอนุกรรมการฯ  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เชน ผูนําทองถ่ินและประชาคมแตละหมูบาน ควรรณรงคใหมีการ
อนุรักษมากขึ้น ควรอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติพรอมดูแลรักษาอยางเขมแข็งเพื่อปองกันและรักษา
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษตาง ๆ ควรอนุรักษโบราณวัตถุและประเพณีดั้งเดิม เชน พระธาตุดอยคํา 
ประเพณีเล้ียงดง  ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ  ควรประชาสัมพันธและ
ทําความเขาใจอยางทั่วถึง    

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรมีโครงการ
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ควรปลูกฝงแนวคิดเชิงอนุรักษ  ควรระบุหนาที่ใหชัดเจนและไม
ซํ้าซอน   ควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

2.9 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถิ่น 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรสงเสริมอยาง

จริงจัง  ควรใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน หนวยงานที่
รับผิดชอบควรสรางความเขาใจตรงกัน ควรสนับสนุนดานงบประมาณ ควรบรรจุหลักสูตร
ศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ินของแตละทองถ่ินในหลักสูตรการศึกษาของศูนย
การศึกษาในทองถ่ินเพื่อให เด็กในทองถ่ินมีความรักในทองถ่ิน  ควรใหบุคคลที่มีความรู
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ความสามารถในชุมชนเปนวิทยากรถายทอดความรูทั้งในชุมชนและสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรสงเสริมจารีต  
ประเพณีทองถ่ินในเทศกาลสําคัญ เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง หรืองานไมดอกไมประดับโดย
ใหทุกหนวยงานมีสวนรวม  ควรสงเสริมการเรียนรูดนตรีพื้นเมือง องคการบริหารสวนตําบลควร
จัดทุนสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบโดยความชวยเหลือของนักวิชาการ
หรือสถาบันการศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ ควรอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ควรสงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ิน ควรใหผูนําทองถ่ินและประชาคมหมูบานเปนผูใหใหขอมูล ควรใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูใหความรูและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการปกปอง คุมครองดูแลรักษา 
และเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  ควรมีการสงเสริมดนตรีพื้นเมืองสําหรับเยาวชน ควรสงเสริม
การเลนดนตรีสําหรับเยาวชนที่สนใจภายในหมูบาน ควรสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินไมใหสูญหาย    

พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควรอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ินรัฐควรสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรตาม
ความสําคัญของแตละทองถ่ิน 
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