
 
                                                   บทที่  5 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจมี                 
วัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้  คือ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับ 
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานสวนทองถ่ิน    

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งใชมวล
ประชากรทั้งหมด ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 33 คน ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 11 คน พนักงานสวนทองถ่ินระดับหัวหนาสวน 33 คน และสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 74 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
รอยละ 50 ของแตละองคการปกครองสวนทองถ่ิน รวม 151 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง   

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW (Statistics Package 
for the Social Sciences  for window ) ดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวใชการหาคาความถี่ (Frequency) และการหาคา
รอยละ (Percentage)   
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2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับ 
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใชการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับ
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – way  ANOVA)  และเปรียบเทียบรายคู  โดยใช S – Method  ของ เชฟเฟ (Sheffe) 

4. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย 

5. การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชการหาคา IOC 
           

สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
สวนใหญเปนผูชาย มีอายุ  41 - 50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปฏิบัติงานอยูในองคการ
บริหารสวนตําบล มีตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และดํารงตําแหนงมาแลว 
3-4  ป  

2. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ดังนี้ คือ  
การถายโอนภารกิจตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนสําคัญ หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ได รับการถายโอนอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกนั้นอยูในระดับเห็นดวย 

3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ อยูใน
ระดับเห็นดวยกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ทุกประเด็น 

4. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เห็นดวย
อยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ การถายโอนภารกิจ  
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เปนการกระจายอํานาจ จากสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถ่ิน ควรถายโอนภารกิจ สูทองถ่ินตาม
ความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกนั้นอยูในระดับเห็นดวยและไมแนใจ 

5. พนักงานระดับหัวหนาสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง   
เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ หนวย
บริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  กอนที่จะถายโอนภารกิจมาให ทองถ่ิน  ควรถายโอนทั้งบุคลากร งบประมาณ ควบคูกับ
ภารกิจที่มอบหมาย ใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะบรรลุ
ประสิทธิผลตามภารกิจที่ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลงานที่
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม ควรมีการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  กอนมีการถายโอนภารกิจ ตามความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
นอกนั้นอยูในระดับเห็นดวยและไมแนใจ 

6. บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  
ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05  คือ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง การฝกอบรม
ใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนที่จะถายโอนภารกิจมาให บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน มีความรูมีความสามารถเพียง
พอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได   

7. ปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการ กระจายอํานาจ 

7.1  ปญหา 
7.1.1  ดานการบริหารทั่วไป 

7.1.1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บริหาร 
งานยากเพราะไมโอนงบประมาณใหตามลักษณะงาน บุคลากรขาดความรูความสามารถ งานซ้ําซอน 
กับองคกรอ่ืน บางหนวยงานไมถายโอนงบประมาณและบุคลากร ประชาชนไมเขาใจรูปแบบการ
ทํางานและระเบียบราชการสวนทองถ่ิน ไมมีความชัดเจนในเปาหมายและแผนการถายโอนภารกิจ 

7.1.1.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ  
การบริการไมครอบคลุมพื้นที่ เชน บานจัดสรรและเขตวนอุทยาน จําแนกหนาที่ไมชัดเจน  
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ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงินการคลัง ไมมีอํานาจเด็ดขาด    
ถายโอนภารกิจมาแตไมถายโอนงบประมาณ  ผูบริหารบางแหงยังขาดความรู ความเขาใจในการ
บริหารและบทบาทหนาที่  และไมมีความรูทั้งระเบียบปฏิบัติรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ  ขาดการ
ควบคุมติดตามงานอยางใกลชิด การบริหารยังอยูภายใตการควบคุมของอําเภอและจังหวัด   
มีขั้นตอนในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานลาชา ไมมีความพรอมในดานอุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใช  

7.1.1.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมีความ
แนใจในการถายโอน รัฐบาลไมไดถายโอนวงเงินตามที่กฎหมายกําหนดทําใหทองถ่ินมีปญหาดาน 
การบริหาร มีอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยงานเดิม 

7.1.1.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ การ
โอนงบประมาณลาชา ไมมีบุคลากรของหนวยงานที่ถายโอนเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน หนวยงานที่จะถายโอนไมแนใจและไมใหความสําคัญกับผูบริหารของหนวยงานรบัโอน
เทาที่ควร คณะผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ขาราชการการเมือง คือ ผูบริหาร
สูงสุดไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ไมยึดกฎระเบียบ ขาดองคความรูในการเปนผูบริหารมือ
อาชีพ  ขาราชการประจําถูกกดดันจึงทํางานใหอยูรอดไปวัน ๆ พนักงานสวนตําบลไมมีความรู
เกี่ยวกับกิจการที่ถายโอนและขาดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหงไมมีการวางแผนรองรับการโอนภารกิจ และผูบริหารยังขาดความรูความสามารถ
และไมเขาใจในภารกิจที่ถายโอน 

7.1.2   ดานการบริหารงานบุคคล 
7.1.2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ  

มีบุคลากรไมเพียงพอและขาดความรูความสามารถ บุคลากรไมยอมถายโอน ไมมีการชี้แจงถึงขอดี
ขอเสียของการถายโอน  ตองเตรียมงบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อรองรับบุคลากรที่ถายโอนซึ่ง
ลวนแลวแตมีเงินเดือนสูง  ผูบริหารและบุคลากรที่ถายโอนมีความตองการไมตรงกัน  

7.1.2.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ 
บุคลากรดานการศึกษายังไมถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะไมเชื่อในความรู
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานซ้ําซอนในบางภารกิจทําให
เปลืองงบประมาณ  งบประมาณวาจางมากเกินไป งบประมาณเพื่อการพัฒนามีนอยลง พนักงาน
สวนทองถ่ินยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน บุคลากรบางองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีงานที่ตองปฏิบัติหลายดานควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอกับการถายโอนภารกิจนั้นๆ 
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และองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไมมีความพรอมดานบุคลากรและไมมีกรอบรองรับการ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

7.1.2.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรซึ่ง
ถายโอนลงมามักเปนผูที่มีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา เพราะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง มักไมได
อนุมัติใหถายโอน และการถายโอนบุคลากรมาไมพรอมกับงาน บุคลากรไมเพียงพออีกทั้ง
งบประมาณมีจํากัด 

7.1.2.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ  
ผูบริหารขาดคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ขาราชการประจําขาดขวัญและกําลังใจ  ประชาชนไมเขาใจ
ขั้นตอนการรับบริการ เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรไมเพียงพอ  
และไมมีความชัดเจนในการถายโอน 

7.1.3  ดานบรกิารประชาชน 
7.1.3.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมพรอม 

ในการใหบริการเพราะขาดบุคลากรและขาดงบประมาณทําใหบริการไมทั่วถึง 
7.1.3.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ 

บริการประชาชนไดไมทั่วถึงและลาชาเนื่องจากขอบัญญัติไมผานสภา งานบริการประชาชนจัดตาม
ความเห็นชอบของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีผลงานที่ชัดเจน มีขั้นตอนใน 
การบริการมากเกินไปและขาดมนุษยสัมพันธ       

7.1.3.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ บุคลากรไม
มีความรูความสามารถเฉพาะในบางเรื่องทําใหมีขอบกพรองในการใหบริการประชาชน 

7.1.3.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือประชาชน
ไมเขาใจในภารกิจที่ถายโอนจึงไมมั่นใจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การใหบริการประชาชน
เปนการปูฐานเสียงใหแกตัวเองและพวกพองไมไดยึดความตองการของประชาชนเปนหลัก 

7.1.4  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
7.1.4.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ การ

ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับงานที่ไดรับการถายโอนมีความลาชา การพัฒนาไมเต็มตามศักยภาพ
เพราะขาดงบประมาณ  ไมมีการวางแผนปรับเปลี่ยนแผนงานโครงสรางพื้นฐานบอยครั้ง 

7.1.4.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ   
ไมวางแผนขยายงานในอนาคตและไมแจงหนวยงานที่ รับผิดชอบลวงหนา การจัดทําสาธารณ 
ประโยชนขั้นพื้นฐานไมครอบคลุม  พื้นที่บางพื้นที่ไมมีแหลงน้ําสะอาดและมีปญหาน้ําทวมการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนมีปญหาเพราะเกี่ยวของกับการเมือง ขอบัญญัติไม
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ผานสภาทําใหมีปญหาในการใหบริการประชาชน ผูนําทองถ่ินขาดความเขาใจในการทํางาน  
ทํางานซ้ําซอนกนจึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

7.1.4.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ แนวทางใน
การทํางานไมชัดเจน    มีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณ 

7.1.4.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกิจ พื้นที่สวนใหญอยูในความดูแล
ของธนารักษและกรมอุทยาน 

7.1.5  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
7.1.5.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ งบประมาณ 

ที่โอนมาไมเพียงพอและไมเปนไปตามความคาดหวังของทองถ่ิน บุคลากรขาดศักยภาพดานการ
ทํางานและขาดการประชาสัมพันธ 

7.1.5.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ   
ขาดบุคลากรทางการแพทย  มีเพียงเจาหนาที่ใหคําแนะนําเบื้องตนและขาดงบประมาณ ประชาชนมี
ปญหาเกี่ยวกับเสียงดังตอนกลางคืน ไมมีการสํารวจปญหาและความตองการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในตําบล การสงเสริมดานตางๆ ไมตอเนื่องประชาชนมีขอจํากัดในดานการบริหาร 
งบประมาณเพื่อการชวยเหลือผูสูงอายุไมเพียงพอ ไมสามารถไปดูงานไดครอบคลุมทุกคน 

7.1.5.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีขอจํากัด
ดานบุคลากรและงบประมาณ 

7.1.5.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ   
รายไดของประชากรแตละทองถ่ินไมเทากัน การสงเสริมทองถ่ินที่กันดารทําไดยาก ขาดการมี 
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน     

7.1.6  ดานการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
7.1.6.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการ

สนับสนุนเรื่องงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากร ประชาชนและรานคาไมใหความรวมมือ ปฏิบัติ
หนาที่เพื่อหวังผลตอบแทนเปนสวนใหญ 

7.1.6.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ  
บุคลากรไมเพียงพอและไมปรับการทํางานใหเหมาะสมกับความเจริญของพื้นที่ การจราจรและ
ส่ิงกอสรางเริ่มแออัด  ประชาชนสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับบทบาทขององคการบริหารสวน
ตําบล ประชาชนไมเห็นชองทางในการใหความรวมมือทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย  
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ขาดการประสานงานกับทองถ่ินอ่ืน ไมมีการแกปญหาคนตางดาวอยางจริงจัง  ไมสามารถควบคุม
รานคาใหเปด-ปด ตามเวลา 

7.1.6.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีขอจํากัด
ดานกฎระเบียบและกฎหมาย 

7.1.6.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมี
กฎหมายรองรับเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย ผูจัดระเบียบสังคม
มักจะเปนคนละเมิดเสียเอง 

7.1.7 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
7.1.7.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาด

งบประมาณในการประชาสัมพันธ ประชาชนใหความสําคัญดานการทองเที่ยวนอย บุคลากรขาด
ความพรอมดานการทองเที่ยว ไมมีการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ไมมีการรวมกลุมผลิตภัณฑ  
“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” 

7.1.7.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ  
ขาดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม บางทองถ่ินมีแหลงทองเที่ยวแตไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  เกิดการสูญเปลาของงบประมาณที่รัฐใหการสนับสนุนการทองเที่ยวในบางพื้นที่      

7.1.7.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการ
วางแผนและการประชาสัมพันธ 

7.1.7.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กมีรายไดนอยไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได     

7.1.8  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7.1.8.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ขาดการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง บุคลากรขาดความรูความเขาใจและ
ขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ 

7.1.8.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ  
มีปญหาดานขยะและความรวมมือของประชาชน 

7.1.8.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ มีขอจํากัด
ดานงบประมาณ 
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7.1.8.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กมีรายไดนอยไมสามารถดําเนินการดวยตนเองได และบางแหงยังไม
มีความพรอมในการบริหารจัดการ 

7.1.9 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.1.9.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา  ดังนี้  คือ     

ศิลปวัฒนธรรมแปรเปลี่ยนไปจากเดิมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมีความขัดแยงกับความคิดเห็นของ
คนในยุคสมัยใหม เชน ศิลปวัฒนธรรมที่สอถึงความทารุณโหดรายไมมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

7.1.9.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมี
การศึกษาอยางเปนระบบเปนการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่สืบตอกันมา   

7.1.9.3 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหา ดังนี้ คือ ไมมี
การสงเสริมอยางจริงจัง  

7.2   ขอเสนอแนะ 
7.2.1 ดานการบริหารทั่วไป 

7.2.1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 
ควรถายโอนภารกิจและงบประมาณใหสมดุลกัน ควรมีความชัดเจนการถายโอน ควรสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรเพื่อปองกันปญหา สวนกลางและสวนภูมิภาคควรสรางความเขาใจในเรื่องการ
ถายโอนภารกิจตลอดจนบทบาทหนาที่ของทองถ่ินหลังจากมีการถายโอนเพื่อใหประชาชนมีความ
เขาใจมากยิ่งขึ้น ทุกหนวยงานที่มีการถายโอนตองชวยกันพัฒนาทองถ่ิน ควรใหความรูเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและทิศทางการดําเนินงานแกหนวยงานที่รับถายโอน ควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่
กํากับดูแลและติดตามประเมินผล 

7.2.1.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรมีการประชุมหารือเพื่อสรางความเขาใจในการใหบริหาร ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีอํานาจเต็มในการบริหาร ควรสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินอยางชัดเจน  
ควรฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความสามารถและเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร เมื่อถายโอนแลว 
ควรมีการประเมินผลจากสวนกลางและมีการตรวจสอบจากประชาคม  ควรนิเทศผูบริหาร 
สวนทองถ่ินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือจัดระบบการสื่อสารเพื่อการแกปญหาของแตละองคกร
ปกครองสวนตําบล ควรบริหารจัดการโดยไมผานทางอําเภอและจังหวัด ควรลดขั้นตอนที่ไมจําเปน
และควรเนนการบริการใหมีประสิทธิภาพ 

7.2.1.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ คือ     
รัฐบาลควรถายโอนงบประมาณใหครบถวนตามกฎหมายโดยคิดคํานวณจากความหนาแนน 
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7.2.1.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ  
ควรอบรมเจาหนาที่กอนการถายโอนเพื่อความชัดเจน ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูเรื่อง
หลักการบริหาร ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ สวนกลางและสวนภูมิภาค
ควรติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพ ควรมีมาตรการลงโทษอยางเด็ดขาดถา
ผูบริหารไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนวยงานที่รับโอนภารกิจถายโอนควรมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการวางแผนกอนการถายโอนภารกิจ ควร
ตรวจสอบความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนการถายโอนภารกิจ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีความตั้งใจในการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางแทจริง 

   7.2.2   ดานการบริหารงานบุคคล 
7.2.2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

ควรถายโอนบุคลากรตามภารกิจ ควรช้ีแจงขอดีของการถายโอน สวนกลางควรฝกอบรมบุคลากร
ทองถ่ินในเรื่องของงานและภารกิจที่ตองถายโอน ควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับบุคลากร 

7.2.2.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรอบรมพนักงานใหมีความรู ควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน เจาหนาที่ควรมีความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติอยางเครงครัด บุคคลที่ไดรับการถายโอนควรมีวินัย ควรกําหนด
หลักเกณฑเพื่อนําไปสูปฏิบัติ ควรฝกปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ ควรนิเทศและแนะนําทํางาน 
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานซึ่งทองถ่ินมีอํานาจโดยตรง  ควรเนนความเขมแข็งของคณะผูบริหาร    
ควรเตรียมความพรอมในการบริหารงานบุคคล ควรฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความเขาใจในดาน 
การทํางานรวมกัน ควรสรรหาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน ควรเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใน
องคกรอยางตอเนื่อง ควรเพิ่มการเรียนรูดานเทคโนโลยี ควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจที่มีการถายโอน    

7.2.2.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ      
ควรจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจากสวนกลางและสวนภูมิภาคมาทํางานในทองถ่ิน 

7.2.2.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ    
ควรโอนบุคลากรมาพรอมกับงบประมาณ สวนกลางและภูมิภาคควรจัดบุคลากรมาฝกอบรมใหกับ
หนวยงานที่รับถายโอน 

   7.2.3 ดานบริการประชาชน 
7.2.3.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   

ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหมากขึ้น ควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ  
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ควรมุงเนนใหทองถ่ินตระหนักถึงความสําคัญของการบริการประชาชน ควรประเมินผลเพื่อพัฒนา
ระบบบริการ ควรบริการดวยความจริงใจ ควรชี้แจงวัตถุประสงคที่รับโอนเพื่อการบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ 

7.2.3.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้   
คือ ประชาชนควรมีสวนรวมในการกระจายอํานาจ ควรจัดบริการจุดเดียว ในชวงเที่ยงควรมี
เจาหนาที่ใหบริการ ควรกําหนดงาน โครงการกิจกรรมตามความเห็นชอบของประชาคมทั้งตําบล    
ควรติดตามเพื่อการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาแกประชาชน ควรสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพอิสระ ควรสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนควรใหความรูแกผูสูงอายุในเรื่องการปองกันโรคติดตอในหมูบาน  

7.2.3.3 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ    
ควรประชาสัมพันธเรื่องการรับบริการและขั้นตอนการรับบริการแกประชาชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินขนาดเล็กควรไดรับงบประมาณในดานการบริการมากขึ้น 

7.2.4 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
7.2.4.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

ควรมีการพิจารณารวมกันกับทุกฝายเพื่อการแกไขปญหารวมกัน ควรถายโอนงบประมาณ ควร
ชวยกันพัฒนา ควรวางแผนแกปญหาแบบบูรณาการ 

7.2.4.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ  ควรจัดลําดับความสําคัญเรงดวนตามความจําเปนของตําบลอยางเปดเผย ควรจัดระเบียบ
โครงสรางใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ควรเรงดําเนินการเรื่องสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหเต็ม
พื้นที่โดยเร็ว ควรจัดทําอาคารสถานที่และจัดระบบจราจรเขา-ออกท่ีทําการองคการบริหาร 
สวนตําบล 

7.2.4.3 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ  
ควรเสนอแผนและโครงการพัฒนาในเขตทองถ่ิน ควรอบรมเจาหนาที่ทองถ่ินใหมีความรูกอนรับ
การถายโอน ควรมีการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานโครงสรางพื้นฐาน ควรเตรียมความพรอม
ของบุคคลเพื่อการแกปญหาของประชาชนโดยเฉพาะ ควรถายโอนคน งาน เงิน วิธีการทํางาน 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเครื่องจักร สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กควรเพิ่ม
งบประมาณในดานโครงสรางพื้นฐานและควรอบรมหนวยงานกอนรับการถายโอน 

7.2.5 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
7.2.5.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

ควรเนนการพัฒนาดานการศึกษาและอนามัยโดยมีหนวยงานรับผิดชอบ ควรถายโอนงบประมาณ
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อยางพอเพียง  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกทองถ่ินเพื่อรองรับงานดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยวางแผนรวมกับสถานีอนามัย  ควรใหความรูและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

7.2.5.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรสํารวจและเก็บขอมูลเชิงลึกทุกครัวเรือน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางในการ
สงเสริม  ควรใหความรูดานสุขภาพอนามัย  ควรปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  ควรวางแผนเกี่ยวกับที่
อยูอาศัยใหพอเพียงและเหมาะสม  ควรใหกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานรวมรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออกและควรตรวจสุขภาพประจําเดือน  

7.2.5.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ ควร
ศึกษาขอมูลเดิม 

7.2.5.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   
ควรมีโครงการอบรมประชาชนเพื่อใหประชาชนมีอาชีพ และรายไดเพิ่มขึ้น เชน โครงการฝกอาชีพ   
ควรสงเสริมคุณภาพของครอบครัว ควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

7.2.6  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
7.2.6.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

ควรประสานงานกับทุกฝาย และมีกติกาอยางเครงครัด หนวยงานราชการตองเสียสละสูง ควรถาย
โอนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หนวยงานทองถ่ินควรเตรียมความพรอมทุกดาน ควรรวมมือกับตํารวจ
ชุมชนและแกนนําในชุมชนจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติอยูเสมอ       

7.2.6.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรใหคนในชุมชนหรือผูนําชุมชนและประธานชุมชนรวมรับผิดชอบ  ควรจัดระบบงานแตละ
ดานใหชัดเจนโดยความเห็นชอบของประชาคมตําบล ควรประชาสัมพันธและขอความรวมมือจาก
ประชาชนในการปฏิบัติ  ควรวางแผนรักษาความสงบเรียบรอยใหดีขึ้น  ควรควบคุมคนตางดาว
ไมใหสรางปญหา  ควรปองกันภัยดานทรัพยสินของประชาชนอยางเพียงพอ ควรสงเสริมเครือขาย
ในชุมชนและตําบลเพื่อความสงบเรียบรอย ควรแตงตั้งตํารวจชุมชนและพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

7.2.6.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   
ตองชัดเจนและรวดเร็ว  

7.2.6.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ    
ควรฝกอบรมประชาชนเพื่อใหรวมมือกับเจาหนาที่ในการจัดระเบียบชุมชน ควรระบุหนาที่ให
ชัดเจน ไมซํ้าซอนและควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน     

7.2.7 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
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7.2.7.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   
ควรนําขอไดเปรียบของสถานที่เปนสิ่งจูงใจ เชน ภูมิประเทศ อากาศ วัฒนธรรมและประเพณี  
ควรสนับสนุนดานงบประมาณใหกับทองถ่ิน  ควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และควร
สงเสริมการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมโดยความรวมมือของทองถ่ิน
และสวนกลาง  ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีประกอบการใหคุมทุนและคงอยูถาวร  และควรทําแหลง
ทองเที่ยวใหเปนแหลงสนับสนุนกิจการของชุมชนโดยเชื่อมโยงกันเปนกลุมที่เขมแข็ง 

7.2.7.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ  ควรขอความรวมมือจากผูชํานาญการภายนอกมาใหความชวยเหลือ  ควรประสานงานกับ
องคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ  สวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหความสําคัญและอุดหนุน
งบประมาณอยางสม่ําเสมอ  ควรจัดใหมีสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน ควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ  ควรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญในตําบล
และควรสงเสริมรานคาใหมีทุนหมุนเวียนเปนรานคาชุมชน  ควรจัดใหมีสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น 

7.2.7.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   
ควรวางแผนรวมกันและควรประชาสัมพันธ 

7.2.7.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ   
ควรมีโครงการฝกอาชีพและสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ควรระบุหนาที่ใหชัดเจนไม
ซํ้าซอน และควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

7.2.8 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7.2.8.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 
ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ควรสรางความเขาใจกับ
ประชาชนควรลดการทํางานซ้ําซอนของหนวยงาน  ควรฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ควรรณรงค
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานที่จําเปน  ควรอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมกันระหวางผูกําหนดนโยบายและ
ผูปฏิบัติ 

7.2.8.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรประชาสัมพันธมากขึ้น ควรสงเสริมการจัดเก็บขยะ ควรปลุกจิตสํานึกใหกับประชาชน     
ควรบังคับใชกฎหมายใหเขมงวดขึ้น ควรจัดตั้งหนวยดูแลสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ  
ควรรวบรวมขอมูลที่คณะอนุกรรมการฯ  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เชน ผูนําทองถ่ินและ
ประชาคมแตละหมูบานควรรณรงคใหมีการอนุรักษมากขึ้น ควรอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติพรอม
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ดูแลรักษาอยางเขมแข็งเพื่อปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษตาง ๆ ควรอนุรักษ
โบราณวัตถุและประเพณีดั้งเดิม เชน พระธาตุดอยคํา ประเพณีเล้ียงดง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

7.2.8.3 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ ควร
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจอยางทั่วถึง    

7.2.8.4 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  คือ  
ควรมีโครงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ควรปลูกฝงแนวคิดเชิงอนุรักษ  ควรระบุหนาที่
ใหชัดเจนและไมซํ้าซอน  ควรสอบถามแตละพื้นที่กอนรับการถายโอน 

7.2.9 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.2.9.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 

ควรสงเสริมอยางจริงจัง  ควรใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  จารีต  และภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนวยงานที่รับผิดชอบควรสรางความเขาใจตรงกัน ควรสนับสนุนดานงบประมาณ    
ควรบรรจุหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ินของแตละทองถ่ินในหลักสูตร
การศึกษาของศูนยการศึกษาในทองถ่ินเพื่อใหเด็กในทองถ่ินมีความรักในทองถ่ิน  ควรใหบุคคลที่มี
ความรูความสามารถในชุมชนเปนวิทยากรถายทอดความรูทั้งในชุมชนและสถานศึกษา ควรจัด
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

7.2.9.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
คือ ควรสงเสริมจารีต  ประเพณีทองถ่ินในเทศกาลสําคัญ เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง หรืองาน
ไมดอกไมประดับโดยใหทุกหนวยงานมีสวนรวม ควรสงเสริมการเรียนรูดนตรีพื้นเมือง องคการ
บริหารสวนตําบลควรจัดทุนสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบโดยความ
ชวยเหลือของนักวิชาการหรือสถาบันการศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ ควรอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  ควรสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ควรใหผูนําทองถ่ินและประชาคมหมูบานเปนผูให
ใหขอมูล ควรใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูใหความรูและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติใน 
การปกปอง คุมครองดูแลรักษา และเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป ควรมีการสงเสริมดนตรี
พื้นเมืองสําหรับเยาวชน ควรสงเสริมการเลนดนตรีสําหรับเยาวชนที่สนใจภายในหมูบาน ควร
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินไมใหสูญหาย    

7.2.9.3 พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 
ควรอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน รัฐควรสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ตามความสําคัญของแตละทองถ่ิน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้  อภิปรายผลไดดังนี้ 

 
1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเห็น

ดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ การถายโอน
ภารกิจตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ   
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาผูบริหารเห็นวาการถายโอนภารกิจนั้นตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและบุคลากรที่รับผิดชอบจะตองไดรับการพัฒนา และมีอิสระใน
การปฏิบัติงานในสวนของทองถ่ินเอง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกาศิต  เศวตธรรม(2543)  
ที่ไดศึกษาเรื่องการถายโอนอํานาจจากรัฐบาลสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถ่ิน กรณีศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมของสวนกลาง ศักยภาพของทองถ่ิน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน  พบวา ราชการสวนกลางยังมีอํานาจมากในการกําหนดทิศทางการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีอํานาจในการออกระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานใหราชการสวน
ทองถ่ินเปนผูปฏิบัติ รวมทั้งสวนกลางยังมอบอํานาจใหสวนภูมิภาคเปนผูดูแลการปฏิบัติตัวของ
สมาชิก การดําเนินงาน และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนการดําเนินงานของผูบริหารสวนทองถ่ิน พบวามีศักยภาพเพียงพอในการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยใชวิธีบริหารทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ แตยังขาดความเขมแข็งในการยืนยันสิทธิของตน รวมทั้งยังลังเลที่จะใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงาน สวนภาคประชาชนในทองถ่ินเองยังคาดหวังที่จะใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูแกปญหาใหตน มากกวาที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาของตนเอง และ
การควบคุมตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเพียงการลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิก การวิพากษวิจารณในชุมชน การรองเรียนตามสายงานเพื่อใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
ตรวจสอบแทนตนเอง แตไมมีการรวมกลุมเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหารทองถ่ินแต
อยางใด   

2. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
เห็นดวยกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจทุกประเด็น ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาการถายโอนภารกิจนั้นตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และการพัฒนาบุคลากรดานบริหารและสมาชิกสภา
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ใหมีประสิทธิภาพ ในการทํางานและมีความพรอมในการบริหารทั้งดานความรู และประสบการณ
ในการทํางาน รวมถึงความสามารถในดานการปกครองจึงจะสามารถนําองคปกครองสวนทองถ่ิน
บรรลุตามวัตถุประสงคการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไดผลอยางเต็มที่
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิยะดา  ตีระแพทย (2542)  ที่ไดศึกษาเร่ือง “การนํานโยบายถายโอน
งานดานสวัสดิการสังคมสูการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล”  ทั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ
ขอเท็จจริงและสภาพปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมขององคการบริหาร 
สวนตําบลรวมทั้งความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการนํานโยบายถายโอนงานดาน
สวัสดิการสังคมสูการปฏิบัติงาน คือ ดานความพรอมของบุคลากรดานโครงสรางขององคการ
บริหารสวนตําบล  ดานงบประมาณสนับสนุนการชวยเหลือ ดานวัสดุครุภัณฑสนับสนุนการ
ชวยเหลือ  และดานการมีสวนรวมของประชาชน  สําหรับทัศนคติตอความพรอมในการนํานโยบาย
ถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวยมากกวาตองมีความพรอมทั้ง  
5  ดานเปนปจจัยสําคัญ  จึงสรุปไดวาองคการบริหารสวนตําบลยังประสบปญหาทั้ง 5 ดาน สงผลให
ไมมีความพรอมเพียงพอที่จะนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ 

3. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เห็นดวย
อยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ การถายโอนภารกิจเปน
การกระจายอํานาจจากสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทองถ่ินและควรถายโอนภารกิจสูทองถ่ินตาม
ความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอยูในระดับไมแนใจกับการที่บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน โครงการถายโอนกิจการ
สาธารณะมีความสะดวกรวดเร็ว  หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถาย
โอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูมีความสามารถ
เพียงพอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอน งบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพียงพอกับภารกิจที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายและการถายโอนภารกิจเปนภารกิจที่หนวยบริหาร
ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนการเพิ่มภาระในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนผูปฏิบัติภารกิจโดยตรงเห็นวาการถายโอนภารกิจ
นั้นเปนหนาที่ของพนักงานสวนทองถ่ินที่ตองปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนโดยตรง ซ่ึงก็ประสบ
ปญหาดานบริการหลายอยาง ซ่ึงผูปฏิบัติไดทราบถึงปญหาและดําเนินการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยูอยางสม่ําเสมอ ดั้งนั้นปญหาและขอเสนอแนะตางๆ 
ของปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดนําสูปฏิบัติบางสวนแลว จึงมีขอเสนอแนะและปญหาใน
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ดานตางๆ  คอนขางนอยกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงอื่น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   
นวพร  แสงหนุม (2544)  ไดศึกษาเรื่อง  “การประเมินผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดเชียงใหม “ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม คือ  ดานโครงสรางระบบงาน บรรยากาศภายในองคการบริหาร 
สวนตําบล และความสามารถทางการบริหารงาน โดยประสิทธิผลการดําเนินงานอยูในเกณฑสูง 
สําหรับปญหาในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพบวา มีปญหาดานเปาหมายใน 
การดําเนินงานยังไมชัดเจน การจัดหาและการตัดสินใจยังขาดหลักเกณฑและการมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจที่ดีพอ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ นภดล บุญมา (2541) ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาการ
บริหารการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม”  ผลการศึกษาพบวา 
คณะกรรมการสวนใหญขาดความพรอมในดานการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความเขาใจที่ถูกตองใน
กฎหมายหรือระเบียบตางๆ ของทางราชการทําใหเกิดปญหาในการบริหารงาน องคการบริหาร 
สวนตําบลบางแหงมีแนวโนมวามีการชวยเหลือกันในหมูพรรคพวกและการอุปถัมภกันภายในกลุม
เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากองคการบริหารสวนตําบลในทางที่ไมถูกตอง กอใหเกิดปญหาใน 
การปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลนอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมี
รายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  เนื่องมาจากเงินรายไดหรือภาษีตางๆ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจในการจัดเก็บหรือไดรับสวนแบงมาจากรัฐมีอยูอยางจํากัดและอํานาจในการจัดการดาน 
การคลังสวนใหญยังอยูใตความควบคุมของรัฐ  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญของ
จังหวัดเชียงใหมตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเปนหลัก อีกทั้งระเบียบการเกี่ยวกับการกูยืมเงินของ
องคการบริหารสวนตําบลไมมีความชัดเจนทําใหองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงในจังหวัด
เชียงใหมไมสามารถทําการกูยืมเงินจากนิติบุคลใดๆ ได 

4. พนักงานระดับหัวหนาสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง 
เห็นดวยอยางยิ่งกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้ คือ การที่
หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกอนที่จะถายโอนภารกิจมาใหทองถ่ิน  ควรถายโอนทั้งบุคลากร งบประมาณควบคูกับ
ภารกิจที่มอบหมาย ใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อให
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางมีประสิทธิภาพ ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสําคัญ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบรรลุวัตถุประสงค 
ตามภารกิจที่ถายโอนตองมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลงานที่ประชาชนไดเขา 
มามีสวนรวม  ควรมีการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนมี
การถายโอนภารกิจตามความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไมแนใจกับการถาย
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โอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ดังนี้  คือ การที่บุคลากรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีความพอใจในการถายโอนภารกิจสูทองถ่ิน บุคลากรมีความรูมีความสามารถเพียง
พอที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ถายโอนได หนวยบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคมีความ
ตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินอยางแทจริง และงบประมาณที่ถายโอนภารกิจมีเพียงพอกับภารกิจที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานสวนทองถ่ินระดับ
หัวหนาสวนซ่ึงเปนผูปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร และเปนผูมีประสบการณในการทํางาน
คอนขางมาก ดังนั้นพนักงานสวนทองถ่ินระดับหัวหนาสวน เห็นวาการถายโอนภารกิจนั้น 
ตองคํานึงถึงขวัญและกําลังใจของพนักงานและความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน  และ 
การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก รวมถึงการมีคุณธรรมของผูบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรระดับผูบริหารขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงาน ของเฉลิมพล โชตินุชิต (2539) กลาววา “ภารกิจดานตาง ๆ เปน
เร่ืองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะทั้งส้ิน ดังนั้น ในสวนของทองถ่ินเอง จะมีคําถามวา ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทองถ่ินของตนไวหรือไม เพียงไร มีการ
พัฒนาการตรวจสอบและการมีสวนรวมของภาคประชาคม เพื่อใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได
บางหรือไม  และแตละภารกิจควรดําเนินการไปในรูปแบบใด เหลานี้เปนปญหาที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงตองคํานึงถึงและเตรียมพรอมการรองรับที่มีประสิทธิภาพ” นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับปธาน  สุวรรณมงคล (2543) ไดใหขอคิดไววา ส่ิงที่องคการปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการก็คือการเตรียมพรอมใหกับตนเองเพื่อรองรับหนาที่และทรัพยากรที่ถายโอนมาจาก
สวนกลาง ดังนี้ 

4.1 การเตรียมความพรอมดานโครงสรางการจัดองคการในแตละองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพของพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการ
ทบทวนการจัดโครงสรางองคการปกครองสวนทองถ่ินใหมีทั้งสวนที่องคการปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกแหงจําเปนตองมี นอกนั้นใหเปนไปตามความเหมาะสม 

4.2 การวางระบบบริหารงานใหมีความคลองตัว รวดเร็วในการบริหารงานและ
การใหบริการแกประชาชน การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหส้ันหรือลดนอยลง การนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ การนําเอาระบบบริหารงานแบบเปน
ทีม การสรางระบบกลุมสัมพันธในองคการปกครองสวนทองถ่ินกับประชาคมทองถ่ิน การเปดเผย
ขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาคมสวนทองถ่ินไดรับรู 

4.3 การพัฒนาบุคลากรองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
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4.4 การสรางระบบเครือขายกับประชาคมทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน 

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานสวน
ทองถ่ินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ   α= .05 ดังนี้ คือ 
5.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินมากกวาพนักงานสวนทองถ่ินอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ α= .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งทราบปญหาและอุปสรรคของการรับการถายโอนภารกิจจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาคดีกวาผูบริหาร   ซ่ึงมีภารกิจบางอยางที่ไมยอมถายโอนใหกับทองถ่ิน เชน งานถายโอน
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ เปนตน 

5.2 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคมีความตั้งใจถายโอนภารกิจสูทองถ่ินมากกวา พนักงานสวนทองถ่ิน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งเปน
ผูปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งทราบปญหาและอุปสรรคของการรับการถายโอนภารกิจจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาคดีวามีบางสวนที่ไมยอมถายโอนใหกับทองถ่ิน ซ่ึงสมาชิกสภาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินอาจจะไมทราบในเรื่องนี้    

5.3 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาหนวยบริหารราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคควรมีการฝกอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนที่จะ

ถายโอนภารกิจมาใหนอยกวาพนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา  สมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบรายละเอียดที่พนักงานสวน
ทองถ่ินซึ่งเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงไดเขารับการฝกอบรมในเรื่องการถายโอนภารกิจคอนขาง
สม่ําเสมอซึ่งบางครั้งก็ทําใหพนักงานสวนทองถ่ินตองรับงานหลายดานจนเกิดปญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพของงานลดลง 

5.4 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวาการถายโอนภารกิจ
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจมีความเกี่ยวของกับการเงิน การคลังของประเทศนอยกวา 

พนักงานสวนทองถ่ินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินการคลังที่องคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินดําเนินการอยูวามีความสัมพันธกับการคลังของประเทศ  ซ่ึงพนักงานสวนทองถ่ิน
ผูปฏิบัติงานโดยตรงไดรับทราบถึงรายละเอียดในการใชเงินขององคกรเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้มี   2   ประเภทใหญ ๆ คือ 
 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1   ดานการบริหารทั่วไป 

1.1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อ
ปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจจะตามมา  

1.1.2 สวนกลางและสวนภูมิภาคควรสรางความเขาใจในเรื่องการถายโอน
ภารกิจรวมกันเพื่อความเขาใจในวัตถุประสงคอยางชัดเจนและเปนไปในทิศทาง เดียวกัน     

1.1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล
และติดตามประเมินผล      

1.1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการประชุมหารือกันบอย ๆ เพื่อให
เกิดความเขาใจและควรมีการจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหมีความรูความสามารถและ
เขาใจในการบริหารงานอยางแทจริง 

1.1.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการวางแผนกอนรับการถายโอน
ภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.2   ดานการบริหารงานบุคคล 
1.2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรอบรมชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงขอดี

ในการถายโอนภารกิจและหนาที่ของบุคลากรที่ตองรับผิดชอบที่จะตองบริการประชาชน 
1.2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน    

เจาหนาที่ควรมีความรับผิดชอบตองานสูง      
1.2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

จัดใหมีการนิเทศแนะนําการเลือกบุคคลเขาทํางานทองถ่ินซึ่งเปนอํานาจของทองถ่ิน    
1.2.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเนนความเขมแข็งของคณะผูบริหาร

และเพิ่มการเรียนรูดานเทคโนโลยี ใหบุคลากรและเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอกับการถายโอน ภารกิจนั้น ๆ     
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1.3   ดานบริการประชาชน 
1.3.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหมากขึ้น  

เพื่อตอบสนองการบริการประชาชนที่มาขอรับบริการและมีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบบริการ 
1.3.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรบริการดวยความจริงใจและจัดบริการ

จุดเดียวที่สามารถใหบริการไดครบถวนรวมถึงการใหบริการในชวงพักกลางวัน  
1.3.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรกําหนดงานโครงการและกิจกรรม

ตามความเห็นชอบของประชาคมทั้งตําบล ควรมีการประชุมติดตามแกไขพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เปนระยะๆ และสรางความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับแผนการพัฒนา   

1.3.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมคุณภาพชีวิตใหประชาชน
อยูดีกินดี ควรใหความรูแกผูสูงอายุและการปองกันโรคติดตอในหมูบาน        

1.4   ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการพิจารณารวมกับทุกฝายเพื่อหา

แนวทางแกปญหาดานงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและวางแผนแกปญหาดานตาง ๆ แบบ
บูรณาการโดยประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่พื้นที่รับผิดชอบติดกันและควรพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญเรงดวนตามความจําเปนของตําบลโดยใหประชาชนในตําบลไดมีสวนรวม        

1.4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดระเบียบโครงสรางพื้นฐานให
เหมาะสมกับพื้นที่และควรเรงรัดดําเนินการเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหเต็มพื้นที่โดยเร็ว      

1.4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับ
บุคลากรและการใหบริการและควรจัดการระบบจราจรทางเขา – ออกที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลใหสะดวก     

1.4.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการเตรียมความพรอมของบุคคลที่
จะมาแกปญหาใหกับประชาชนโดยตรง สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กควรเพิ่ม
งบประมาณในดานโครงสรางพื้นฐาน      

1.5   ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
1.5.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเนนการพัฒนาดานอนามัยโดยเพิ่ม

หนวยงานรับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหแกทองถ่ินเพื่อรองรับงานดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต     

1.5.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความรูและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องและควรวางแผนรวมกับสถานีอนามัยในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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1.5.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและ
วางแผนเรื่องที่อยูอาศัยใหพอเพียงและเหมาะสม    

1.5.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานรวมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและตรวจสุขภาพประจําเดือนใหกับประชาชนใน
ทองถ่ินซึ่งมีความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนอย    

1.6   ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
1.6.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการประสานงานกับทุกฝาย เชน

ตํารวจชุมชนและแกนนําในชุมชนจัดฝกอบรมทักษะในการปฏิบัติอยูเสมอและควรปลุกจิตสํานึก
ในการทํางานโดยไมมุงหวังเฉพาะผลตอบแทน 

1.6.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหคนในชุมชนหรือผูนําชุมชนและ
ประธานชุมชนรวมรับผิดชอบควรจัดระบบงานแตละดานใหชัดเจนโดยความเห็นชอบของ
ประชาคมตําบล ควรประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากประชาชนในการปฏิบัติงานและ
วางแผนรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดผลดีมากที่สุด   

1.6.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดูแลเรื่องคนตางดาวไมใหสราง
ปญหา และจัดบริการดานการปองกันภัยในทรัพยสินของประชาชนมากขึ้น  

1.7   ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
1.7.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําขอไดเปรียบของสถานที่ที่เปน

ส่ิงจูงใจ ไมวาจะเปนภูมิประเทศ อากาศ วัฒนธรรมและประเพณีมาเปนจุดขาย  ควรสนับสนุน
งบประมาณใหกับทองถ่ิน     

1.7.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และควรสงเสริมการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมโดยความรวมมือจาก
สวนภูมิภาคและสวนกลาง  ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีประกอบการใหคุมทุนและคงอยูถาวร ควรทํา
แหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงที่จะสนับสนุนกิจการของชุมชนโดยเชื่อมโยงกันเปนกลุมที่เขมแข็ง     

1.7.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรขอความรวมมือจากผูชํานาญการมา
ใหความชวยเหลือรวมถึงประสานงานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ ที่ใกลเคียงในการ
สงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอยางเปนระบบ     

1.8   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.8.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรประชาสัมพันธใหทราบถึงความ 

สําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และปลุกจิตสํานึกใหกับประชาชนในการดูแลส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ      
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1.9   ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.9.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการสงเสริมอยางจริงจัง และให

ความรูอยางแทจริงในเรื่องศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน หนวยงานที่รับผิดชอบควร
สรางความเขาใจตรงกัน     

1.9.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรบรรจุหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม จารีต 
และภูมิปญญาทองถ่ินของแตละทองถ่ินในหลักสูตรการศึกษาของศูนยการศึกษาทองถ่ินเพื่อใหเด็ก
ในทองถ่ินมีความรักในทองถ่ิน       

1.9.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและเชิญ
ผูนําทองถ่ินและประชาคมหมูบานมาใหขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมตอไป   
     

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับความพรอมในการรับการถายโอนภารกิจอยางเต็ม

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.2 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาการถายโอนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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