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แบบสอบถามเร่ือง 

 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม  
(พนักงาน อบต.) 

------------ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย () และเขียนตอบในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่ำน  
 

1. สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม 
   1. หัวหน้ำงำน    2. ผู้ปฏิบัต ิ(ข้ำรำชกำร) 

 3. ผู้ปฏิบัต ิ(ลูกจ้ำงประจ ำ)  4. ผู้ปฏิบัต ิ(ลูกจ้ำงภำรกิจ/ชั่วครำว) 
 

2. อำยุ ........................................ปี (ระบุอำยุจริง) 
 

 3. อำยุงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน ........................................ปี (ระบุตำมจริง) 
 
 4. ระดับกำรศึกษำ 
   1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    2. ปริญญำตรี 

 3. ปริญญำโท   4. ปริญญำเอก 
 

 5. รำยได้ (ระบุ)....................................................................................บำท/เดือน 
 
 6. สังกัด (ระบุ)..................................................................................  
 
 7. ต ำแหน่ง (ระบุ)..................................................................................  
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

ค ำชี้แจง :  1. โปรดอ่ำนข้อควำมในแบบสอบถำมโดยละเอียดก่อนตอบค ำถำม  
2. ท ำเคร่ืองหมำย () ลงในช่องที่เลือก  

 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย 
1. อบต.ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบำยอย่ำงชัดเจน เช่น จะพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิตโดยกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน กำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง
โดยกำรจัดชมรม/กลุ่มอำชีพ  

     

2. อบต.มีกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พนักงำนได้เข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์ของนโยบำยที่ อบต.ก ำหนดขึ้น  

     

3. อบต.มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น 
กำรจัดประชุมเพื่อขอควำมเห็นจำกประชำชนเพื่อจัดท ำกิจกรรมในพื้นที่ 
ต้องมีประชำชนเข้ำร่วมร้อยละ 80 และเห็นด้วยมำกกว่ำ 2 ใน 3   

     

4. อบต.มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
เช่น กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน (เบี้ยผู้สูงอำยุ) ผู้รับสวัสดิกำรต้องมีอำยุมำกกว่ำ 
60 ปีขึ้นไป และไม่มีรำยได้อื่น 

     

การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง      
1. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ ได้สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือในกำร
ท ำงำนแก่ อบต.ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรสนับสนุนวิทยำกร กำรสนับสนุน
งบประมำณ  

     

2. อบต.ได้รับกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยจำกท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น
อ ำเภอ เมื่อได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินภำรกิจเร่งด่วน เช่น กำรให้อ ำนำจใน
กำรก ำหนดเป้ำหมำยได้เองในกำรท ำงำน กำรปรับลดกระบวนกำรท ำงำน
เพื่อช่วยให้ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

     

3. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ มีทีมงำนที่คอยให้ค ำปรึกษำที่แก้ปัญหำได้
จริงเมื่อ อบต.ต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมำย เช่น 
นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนระดับปริญญำตรีในอัตรำ 15,000 บำท/เดือน  
ซึ่งจะท ำให้งบประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง      
4. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ สำมำรถให้กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือ
แก่ อบต.ในเร่ืองที่สอดคล้องกับนโยบำยที่สั่งกำร เช่น กำรสนับสนุน
งบประมำณตำมนโยบำยสมำนฉันท์ที่ก ำหนดให้เป็นกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เป็นกลำงในพื้นที่ เช่น โรงเรียน หน่วยงำนระดับ
จังหวัด โดยมีกำรน ำประชำชนจ ำนวนมำกเข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนมำก  

     

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ       
1. อบต.ต้องพบกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เช่น อุทกภัยได้ท ำให้ อบต. 
ไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกต้องน ำงบประมำณไป
ช่วยเหลือประชำชนที่เดือดร้อนอย่ำงเร่งด่วน 

     

2. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิธีกำร
ด ำเนินงำนของ อบต. เช่น อุทกภัยได้ท ำให้ อบต.ต้องใช้วิธีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณล่วงหน้ำแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหำเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 

     

3. อบต.มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงทุกปีงบประมำณ เช่น แผนรับมือ
กับภัยพิบัต ิ 

     

4. อบต.มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้น เช่น กำรลดขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยสิ่งของเพื่อบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำ 

     

ผู้ก าหนดนโยบาย      
1. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ ได้ให้ควำมสนใจกับกำรก ำหนดแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนของ อบต. เช่น กำรให้ค ำแนะน ำ กำรให้ทิศทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

     

2. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ ได้ก ำหนดให้ อบต.ต้องมีกำรปรับปรุง/
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน
เสมออย่ำงต่อเนื่อง 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผู้ก าหนดนโยบาย      
3. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ มีกำรก ำหนดประเด็นตัวชี้วัดเพื่อติดตำม
กำรด ำเนินงำนของ อบต.ให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 

     

4. อบต.ได้รับกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยที่มีกำรน ำไปปฏิบัติจำกท้องถิ่น
จังหวัด/ท้องถิ่นอ ำเภอ อย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรเจรจำกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
เพื่อให้เข้ำมำท ำงำนร่วมกัน แบบบูรณำกำรกับ อบต.ในพื้นที่ 

     

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ       
1. อบต.มีกำรประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม
ในพื้นที่ เช่น กำรปิดถนนเพื่อซ่อมสะพำน กำรดับไฟฟ้ำเพื่อซ่อมบ ำรุง
ระบบไฟฟ้ำ 

     

2. โครงกำรและกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของประชำชน เช่น 
ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ปรับปรุงพื้นผิวจรำจร พัฒนำระบบประปำ  

     

3. โครงกำรและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ให้กำรสนับสนุนจำกประชำชนด้วยดี 
ดังเห็นได้จำกกำรมีค ำชื่นชมจำกประชำชนที่ได้รับผลกระทบ 

     

4. โครงกำรและกิจกรรมตำมนโยบำยของ อบต.ได้ช่วยให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีกลุ่มอำชีพที่ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของสมำชิก  
กำรจัดตั้งชมรมออกก ำลังกำยที่ช่วยให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น กำร
สนับสนุนกำรท ำงำนของ อปพร.ท ำให้มีชีวิตควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น  

     

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       
1. อบต.ได้รับมอบภำรกิจหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเมื่อมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น เช่น กำรจัดสถำนที่เพื่อรองรับกำรจัดงำนวันเฉลิมฯ กำร
สนับสนุนด้ำนงบประมำณค่ำอำหำรว่ำงเมื่อมีกำรจัดประชุมผู้ใหญ่บ้ำน  

     

2. อบต.มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่อย่ำงถูกต้องตรงกัน 

     

3. อบต.มีกำรเชิญหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้น เช่น เชิญร่วมงำนวันสงกรำนต์   

     

4. อบต.มีกำรป้องกันควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น เช่น กำรจัดท ำข้อตกลง (MOU) ในกำรท ำงำนร่วมกัน  
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน      
1. อบต.มีทรัพยำกรในกำรท ำงำนอย่ำงเพียงพอ เช่น งำนส่งเสริมสุขภำพ 
อบต.มีเจ้ำหน้ำที่ลงไปดูแลสุขภำพผู้ป่วยในพื้นที่ กำรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
อบต.มีรถขนของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

     

2. อบต.มีกำรซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรต้ัง
งบประมำณซ่อมบ ำรุงรถขนขยะให้พร้อมใช้งำน 

     

3. อบต.มีกำรจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงเหมำะสมกับเป้ำหมำยของกิจกรรม
และโครงกำร เช่น อบต.สำมำรถซ่อมบ ำรุงไฟทำงสำธำรณะได้ครบทุกจุด
ตลอดเส้นทำงจรำจร 

     

4. อบต.มีกำรวำงแผนเพื่อใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรซ่อมถนนช ำรุด
ของเส้นทำงสำยหลักในแหล่งชุมชน กำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ  

     

การสื่อสารในองค์การ       
1. อบต.มีกำรสื่อสำรภำยในองค์กำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรท ำงำนให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

     

2. อบต.มีกำรใช้วิธีกำรสื่อสำรกับพนักงำนทั้งที่เป็นทำงกำร เช่น หนังสือ 
สั่งกำร ประชุมประจ ำเดือน และไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรจัดป้ำย
ประชำสัมพันธ์ กำรพูดคุยเพื่อขอควำมร่วมมือเมื่อทำนอำหำรร่วมกัน  

     

3. อบต.มชี่องทำงกำรสื่อสำรกับพนักงำนในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำร
ใช้อีเมล์ เฟสบุ๊ค ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง กำรสัมมนำ 

     

4. อบต.เน้นใช้สื่อสำรข้อมูลที่มีควำมชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย เช่น กำรประชุม 
มีกำรจัดท ำสื่อเพำเวอร์พอยต์ในกำรน ำเสนองำน 

     

โครงสร้างขององค์การ       
1. อบต.มีกำรก ำหนดล ำดับชั้นในกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน เช่น ฝ่ำยกำรคลัง  
มีหัวหน้ำฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

     

2. อบต.มีกำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย เช่น กำรมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินไปช่วยฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคมแจกสิ่งของ และเบี้ยยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจ ำนวนมำกที่มำรอ
ขอรับควำมช่วยเหลือ  
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

โครงสร้างขององค์การ       
3. อบต.ได้ปรับปรุงระเบียบในทำงปฏิบัติให้มีควำมยืดหยุ่น เหมำะสม
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย เช่น อนุญำตให้ผู้มำเสียภำษีส่งเอกสำร
เพิ่มเติมภำยหลังได้ กำรให้ผู้ใหญ่บ้ำนรับรองลูกบ้ำนที่ประสบภัยพิบัติแทน
กำรใช้บัตรประชำชน  

     

4. อบต.ไดม้ีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเพื่อช่วยให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ
ตำมนโยบำยได้โดยง่ำย เช่น กำรตั้งฝ่ำยเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเน้นกำรส่งเสริม
อำชีพให้ประชำชน กำรตั้งฝ่ำยกำรศึกษำเพื่อดูแลและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ให้แก่ประชำชนในชุมชน  

     

ผู้ปฏิบัตินโยบาย       
1. พนักงำน อบต.ส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรปฏิบัติงำนของตนมีควำมส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  

     

2. ท่ำนเห็นว่ำ อบต.มีนโยบำยที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน
ส่วนใหญ่ 

     

3. พนักงำน อบต.ส่วนใหญ่มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ดังเห็น
ได้จำกกำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ กำรแสวงหำ
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

     

4. พนักงำน อบต.มีกำรปรับตัวเพื่อพัฒนำตัวเองให้มีศักยภำพสูงขึ้น เช่น 
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

     

วิธีการบริหารงาน       
1. อบต.มีวิธีกำรบริหำรงำนที่ช่วยให้เกิดควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ เช่น  
กำรจัดท ำค ำสั่งเพื่อมอบหมำยภำรกิจให้แต่ละบุคคล   

     

2. อบต.มีกำรปรับปรุงวิธีกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปรับปรุง
ค ำสั่งคณะท ำงำนเนื่องจำกได้ผู้ที่มีศักยภำพสูงเข้ำมำร่วมงำนเพิ่มเติม  

     

3. อบต.มมีำตรกำรจูงใจเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตำมนโยบำย เช่น พนักงำน
ที่มีศักยภำพสูง และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนผลส ำเร็จตำมนโยบำย     
ในหลำยเร่ือง จะได้รับกำรพิจำรณำขั้นเงินเดือนและโบนัสเป็นพิเศษ 

     

4. อบต.มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเพื่อติดตำมประเมินผลส ำเร็จของงำนตำม
นโยบำยอย่ำงต่อเน่ือง เช่น คณะประเมินสุขภำพของประชำชน 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภาวะผู้น า      
1. นำยก อบต.มีทักษะด้ำนกำรบริหำรที่ช่วยให้นโยบำยประสบผลส ำเร็จ 
เช่น กำรเลือกใช้คนได้เหมำะสมกับภำรกิจ วิธีกำรพูดที่กระตุ้นจูงใจคนให้
เห็นด้วยและอยำกร่วมงำน 

     

2. นำยก อบต.เป็นผู้ที่มีเหตุผลในกำรตัดสินใจ ดังเห็นได้จำกกำรที่ได้ใช้
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมำวิเครำะห์เพื่อก ำหนดทำงเลือก รวมถึงมีกำร
น ำเสนอมูลเหตุที่ท ำให้ต้องมีกำรตัดสินใจเช่นน้ัน เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของ อบต. 

     

3. นำยก อบต.เป็นผู้ที่สำมำรถกระตุ้นจูงใจพนักงำนได้อย่ำงเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์ในระดับสูง เช่น กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ กำรปลุกเร้ำอุดมกำรณ์ 
กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

     

4. นำยก อบต.เป็นผู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรท ำงำนให้แก่พนักงำน 
เช่น กำรเจรจำต่อรองกับประชำชนที่มำร้องเรียนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่  
กำรประสำนงำนกับมืออำชีพให้เข้ำมำช่วยด ำเนินภำรกิจแทนพนักงำน 
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ตอนท่ี 3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

ค ำชี้แจง :  1. โปรดอ่ำนข้อควำมในแบบสอบถำมโดยละเอียดก่อนตอบค ำถำม  
2. ท ำเคร่ืองหมำย () ลงในช่องที่เลือก  

 

ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1. อบต.มีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก กำรเรียนอำชีพ 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนรัฐพิธี และวันส ำคัญ
ในพื้นที่ เช่น วันเฉลิมฯ กิจกรรมวันเด็ก 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตำม
หลักทำงศำสนำสู่ชุมชน เช่น แห่เทียนพรรษำ กำรบริจำคสิ่งของให้เด็กยำกไร้ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอำยุ กำรประกวดภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ เช่น กำรประกวด
ภำพถ่ำยโบรำณสถำน กำรจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำนในพื้นที่ 

     

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมเข้มแข็ง     
ในกำรผลิตสินค้ำชุมชน เช่น กำรรวมกลุ่มผลิต กำรให้กู้ยืมทุน กำรหำตลำด  

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมโดยจ้ำงสถำบันกำรศึกษำมำให้ควำมรู้ 
กำรจัดไปศึกษำดูงำน เพื่อยกระดับคุณภำพผลผลิตของสินค้ำชุมชน  

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้
ชุมชน เช่น ร้ำนค้ำ/ตลำดนัดชุมชน คำรำวำนขำยสินค้ำต่ำงพื้นที่ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
สินค้ำเกษตรในชุมชน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำธำรณะ
ประโยชนใ์นชุมชน เช่น ที่พักผู้โดยสำรประจ ำทำง ไฟทำงสำธำรณะ 

     

2. อบต.มีกำรซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงระบบสำธำรณะประโยชน์ในชุมชน  
ที่เสียหำยให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมอย่ำงต่อเนื่อง  

     

3. อบต.ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อรองรับ   
กำรขยำยตัวของชุมชน  

     

4. อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยระบบสำธำรณะประโยชน์ 
ในชุมชน เช่น ท ำป้ำยกระตุ้นจิตส ำนึก กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง  

     

5. อบต.ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบประปำสำธำรณะ เช่น กำรรณรงค์ให้
ประหยัดน้ ำ กำรรณรงค์ให้เลิกใช้น้ ำบำดำล 

     

ภารกิจด้านสังคม 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำ กำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร  

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
เช่น กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ อสม. กำรพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลำย กำรฉีดยำป้องกันพิษสุนัขบ้ำ  

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำยำเสพติด
ในชุมชน เช่น ลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด กำรให้ควำมรู้นักเรียนในโรงเรียน 
กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยง กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของต ำรวจ  

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนงำน
สวัสดิกำร    กำรสังคมสงเครำะห์ เช่น กำรแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันรักษำควำมสงบ 
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กำรสนับสนุนกำรตั้งด่ำน   
ในวันเทศกำล กำรออกสำยตรวจตำมจุดเสี่ยงในชุมชน 

     

6. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินด้ำนงำน
บรรเทำสำธำรณภัย เช่น กำรฝึกซ้อมระวังเพลิง กำรตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 
ในชุมชน กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว  
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดูแลรักษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรปลูกต้นไม้ในชุมชน กำรปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อบ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง รวมถึง
แหล่งน้ ำต่ำงๆ เช่น กำรรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ ำล ำคลอง กำรต้ังชมรม
รักษำแหล่งน้ ำ 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ ำท่วมในพื้นที่ เช่น กำรขุด
ลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำรจัดสร้ำงเขื่อนริมตลิ่ง  

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อดูแลรักษำพื้นที่สวนสำธำรณะ เช่น 
กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำเป็นกรรมกำรในกำรดูแลสวนสำธำรณะ 
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์  

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อบริหำรจัดกำรขยะ เช่น กำรส่งเสริม
กำรคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 

     

ภารกิจด้านการบริการจัดการท่ีดี 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้มีโอกำส 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรเปิด
โอกำสให้เข้ำรับฟังกำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรปรับปรุงข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมำภิบำลของพนักงำน
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรท ำงำนโดยโปร่งใสตรวจสอบได้ ควำมพร้อม   
ที่จะรับผิดชอบหำกเกิดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม เช่น รถรับส่ง อำหำรกลำงวัน เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน     
ให้พนักงำน เช่น กำรอบรมควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรศึกษำดูงำน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการบริการจัดการท่ีดี 
5. อบต.ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูล กำรสื่อสำรภำยใน อบต.ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว 

     

6. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ    
ภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ รูปแบบกำรท ำงำนของ อบต.ให้แก่ประชำชน 

     

 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 สภำพปัญหำอุปสรรค .................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
  
         ขอขอบพระคุณ 
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แบบสอบถามเร่ือง 
 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏบิัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม  
(ส าหรับประชาชน) 

------------ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเคร่ืองหมำย () และเขียนตอบในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่ำน  
 

1. เพศ   1. ชำย    2. หญิง 
 

2. อำยุ ........................................ปี (ระบุอำยุจริง) 
 

 3. อำชีพ ............................................................................... (ระบุ) 
 
 4. ระดับกำรศึกษำ 
   1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    2. ปริญญำตรี 

 3. ปริญญำโท   4. ปริญญำเอก 
 

 5. รำยได้ (ระบุ)....................................................................................บำท/เดือน 
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ตอนท่ี 2 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 
ค ำชี้แจง :  1. โปรดอ่ำนข้อควำมในแบบสอบถำมโดยละเอียดก่อนตอบค ำถำม  

2. ท ำเคร่ืองหมำย () ลงในช่องที่เลือก  

ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1. อบต.มีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก กำรเรียนอำชีพ 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนรัฐพิธี และวันส ำคัญ
ในพื้นที่ เช่น วันเฉลิมฯ กิจกรรมวันเด็ก 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตำม
หลักทำงศำสนำสู่ชุมชน เช่น แห่เทียนพรรษำ กำรบริจำคสิ่งของให้เด็กยำกไร้ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอำยุ กำรประกวดภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ เช่น กำรประกวด
ภำพถ่ำยโบรำณสถำน กำรจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำนในพื้นที่ 

     

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมเข้มแข็ง     
ในกำรผลิตสินค้ำชุมชน เช่น กำรรวมกลุ่มผลิต กำรให้กู้ยืมทุน กำรหำตลำด  

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมโดยจ้ำงสถำบันกำรศึกษำมำให้ควำมรู้ 
กำรจัดไปศึกษำดูงำน เพื่อยกระดับคุณภำพผลผลิตของสินค้ำชุมชน  

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้
ชุมชน เช่น ร้ำนค้ำ/ตลำดนัดชุมชน คำรำวำนขำยสินค้ำต่ำงพื้นที่ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
สินค้ำเกษตรในชุมชน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำธำรณะ
ประโยชนใ์นชุมชน เช่น ที่พักผู้โดยสำรประจ ำทำง ไฟทำงสำธำรณะ 

     

2. อบต.มีกำรซ่อมบ ำรุงและปรับปรุงระบบสำธำรณะประโยชน์ในชุมชน  
ที่เสียหำยให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมอย่ำงต่อเนื่อง  

     

3. อบต.ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อรองรับ   
กำรขยำยตัวของชุมชน  

     

4. อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยระบบสำธำรณะประโยชน์ 
ในชุมชน เช่น ท ำป้ำยกระตุ้นจิตส ำนึก กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง  

     

5. อบต.ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบประปำสำธำรณะ เช่น กำรรณรงค์ให้
ประหยัดน้ ำ กำรรณรงค์ให้เลิกใช้น้ ำบำดำล 

     

ภารกิจด้านสังคม 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำ กำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร  

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
เช่น กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ อสม. กำรพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลำย กำรฉีดยำป้องกันพิษสุนัขบ้ำ  

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำยำเสพติด
ในชุมชน เช่น ลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด กำรให้ควำมรู้นักเรียนในโรงเรียน 
กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยง กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของต ำรวจ  

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสนับสนุนด้ำนงำน
สวัสดิกำร    กำรสังคมสงเครำะห์ เช่น กำรแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันรักษำควำมสงบ 
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กำรสนับสนุนกำรตั้งด่ำน   
ในวันเทศกำล กำรออกสำยตรวจตำมจุดเสี่ยงในชุมชน 

     

6. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินด้ำนงำน
บรรเทำสำธำรณภัย เช่น กำรฝึกซ้อมระวังเพลิง กำรตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง 
ในชุมชน กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว  
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดูแลรักษำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรปลูกต้นไม้ในชุมชน กำรปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อบ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง รวมถึง
แหล่งน้ ำต่ำงๆ เช่น กำรรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ ำล ำคลอง กำรต้ังชมรม
รักษำแหล่งน้ ำ 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ ำท่วมในพื้นที่ เช่น กำรขุด
ลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำรจัดสร้ำงเขื่อนริมตลิ่ง  

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อดูแลรักษำพื้นที่สวนสำธำรณะ เช่น 
กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำเป็นกรรมกำรในกำรดูแลสวนสำธำรณะ 
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์  

     

5. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อบริหำรจัดกำรขยะ เช่น กำรส่งเสริม
กำรคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ 

     

ภารกิจด้านการบริการจัดการท่ีดี 
1. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้มีโอกำส 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรเปิด
โอกำสให้เข้ำรับฟังกำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรปรับปรุงข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

     

2. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมำภิบำลของพนักงำน
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรท ำงำนโดยโปร่งใสตรวจสอบได้ ควำมพร้อม   
ที่จะรับผิดชอบหำกเกิดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน 

     

3. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม เช่น รถรับส่ง อำหำรกลำงวัน เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำ 

     

4. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน     
ให้พนักงำน เช่น กำรอบรมควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรศึกษำดูงำน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม 

ระดับการปฏิบัติงาน 
มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ภารกิจด้านการบริการจัดการท่ีดี 
5. อบต.ได้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูล กำรสื่อสำรภำยใน อบต.ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว 

     

6. อบต.ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ    
ภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ รูปแบบกำรท ำงำนของ อบต.ให้แก่ประชำชน 

     

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 สภำพปัญหำอุปสรรค .................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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     แบบสัมภาษณ์เร่ือง 
 

ปัจจัยกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 
 

--------------------------------------- 
 

1. ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนครปฐมให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่
ส่วนกลำง/จังหวัดที่เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยสั่งกำร ท่ำนเห็นว่ำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติต่อไปนี้มีลักษณะอย่ำงไร และปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมีเร่ืองใดที่ส ำคัญ ทั้งนี้ 
ขอให้ท่ำนเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่ำวเพื่อช่วยให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
ประสบผลส ำเร็จ 

1.1 วัตถุประสงค์และมำตรฐำนของนโยบำย 
1.2 กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือจำกส่วนกลำง  
1.3 สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กำร  
1.4 ฝ่ำยกำรเมืองที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบัญญัติกฎหมำย  
1.5 ประชำชนหรือผู้รับบริกำร 
1.6 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
1.7 ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน 
1.8 กำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร  
1.9 โครงสร้ำงองค์กำรที่เหมำะสม 
1.10 สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
1.11 วิธีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
1.12 ภำวะผู้น ำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2.  ท่ำนเห็นว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนครปฐมทั้ง 6 
ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน (2) 
ด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ (3) ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในท้องถิ่น (4) ด้ำนสังคม เพื่อจัดให้มีกำร
บริกำรสำธำรณสุข กำรจัดสวัสดิกำรเพื่อสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิต (5) ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว เพื่อบ ำรุงรักษำทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ และ (6) ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรที่ดี เพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้กำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น อยู่ในลักษณะเช่นไร และในกำรด ำเนินงำนมีปัญหำ
และอุปสรรคส ำคัญเร่ืองใดบ้ำง ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนเสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมเพื่อช่วยให้กำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจประสบผลส ำเร็จ 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การประเมินความสอดคล้องของข้อความแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

-------------------- 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 5 0 0 1.00 ผ่าน 
2. อายุ ..............ปี (ระบุอายุจริง) 5 0 0 1.00 ผ่าน 
3. อายุงานในต าแหน่งปัจจุบัน ..........ปี (ระบุตามจริง) 5 0 0 1.00 ผ่าน 
4. ระดับการศึกษา 5 0 0 1.00 ผ่าน 
5. รายได้ (ระบุ)........................บาท/เดือน 5 0 0 1.00 ผ่าน 
6. สังกัด 4 1 0 0.80 ผ่าน 
7. ต าแหน่ง 5 0 0 1.00 ผ่าน 
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ตอนท่ี  2 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย      
1. อบต.ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน เช่น จะพัฒนา   
ด้านคุณภาพชีวิตโดยการจัดสวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
โดยการจัดชมรม/กลุ่มอาชีพ  

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้พนักงานได้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ อบต.ก าหนดขึ้น  

3 2 0 0.6 ผ่าน 

3. อบต.มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
จัดประชุมเพื่อขอความเห็นจากประชาชนเพื่อจัดท ากิจกรรมในพื้นที่ ต้องมี
ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 80 และเห็นด้วยมากกว่า 2 ใน 3   

3 2 0 0.6 ผ่าน 

4. อบต.มีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบาย 
เช่น การจัดสวัสดิการชุมชน (เบี้ยผู้สูงอายุ) ผู้รับสวัสดิการต้องมีอายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไป และไม่มีรายได้อื่น 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง      
1. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการท างาน
แก่ อบต.ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากร การสนับสนุนงบประมาณ  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. อบต.ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ 
เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจเร่งด่วน เช่น การให้อ านาจในการ
ก าหนดเป้าหมายได้เองในการท างาน การปรับลดกระบวนการท างานเพื่อ
ช่วยให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีทีมงานที่คอยให้ค าปรึกษาที่แก้ปัญหาได้
จริงเมื่อ อบต.ต้องด าเนินการตามนโยบายที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย เช่น 
นโยบายการจ้างพนักงานระดับปริญญาตรีในอัตรา 15,000 บาท/เดือน ซึ่งจะ
ท าให้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  

5 0 0 1 ผ่าน 

4. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ สามารถให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ 
อบต.ในเร่ืองที่สอดคล้องกับนโยบายที่สั่งการ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ
ตามนโยบายสมานฉันท์ที่ก าหนดให้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เป็นกลางในพื้นที่ เช่น โรงเรียน หน่วยงานระดับจังหวัด โดยมี
การน าประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  

4 1 0 0.8 ผ่าน 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ       
1. อบต.ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น อุทกภัยได้ท าให้ อบต. ไม่
สามารถท างานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เนื่องจากต้องน างบประมาณไป
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิธีการ
ด าเนินงานของ อบต. เช่น อุทกภัยได้ท าให้ อบต.ต้องใช้วิธีการเบิกจ่ าย
งบประมาณล่วงหน้าแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 

5 0 0 1 ผ่าน 

3. อบต.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทุกปีงบประมาณ เช่น แผนรับมือ
กับภัยพิบัติ  

3 2 0 0.6 ผ่าน 

4. อบต.มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เช่น การลดขั้นตอนการเบิกจ่ายสิ่งของเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้า 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

ผู้ก าหนดนโยบาย      
1. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้ให้ความสนใจกับการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของ อบต. เช่น การให้ค าแนะน า การให้ทิศทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ ได้ก าหนดให้ อบต.ต้องมีการปรับปรุง/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
เสมออย่างต่อเน่ือง 

5 0 0 1 ผ่าน 

3. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ มีการก าหนดประเด็นตัวชี้วัดเพื่อติดตาม
การด าเนินงานของ อบต.ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างต่อเน่ือง 

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายที่มีการน าไปปฏิบัติจากท้องถิ่น
จังหวัด/ท้องถิ่นอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเจรจากับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพื่อให้เข้ามาท างานร่วมกัน แบบบูรณาการกับ อบต.ในพื้นที่ 

4 1 0 0.8 ผ่าน 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ       
1. อบต.มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมใน
พื้นที่ เช่น การปิดถนนเพื่อซ่อมสะพาน การดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของประชาชน เช่น 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงพื้นผิวจราจร พัฒนาระบบประปา  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนจากประชาชนด้วยดี ดัง
เห็นได้จากการมีค าชื่นชมจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

4. โครงการและกิจกรรมตามนโยบายของ อบต.ได้ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีกลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมการมีงานท าของสมาชิก  การจัดตั้งชมรม
ออกก าลังกายที่ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น การสนับสนุนการท างานของ 
อปพร.ท าให้มีชีวิตความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       
1. อบต.ได้รับมอบภารกิจหน้าที่อย่างชัดเจนเมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น การจัดสถานที่ เพื่อรองรับการจัดงานวันเฉลิมฯ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณค่าอาหารว่างเมื่อมีการจัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน  

3 2 0 0.6 ผ่าน 

2. อบต.มีการสื่อสารกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานที่อย่างถูกต้องตรงกัน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. อบต.มีการเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้น เช่น เชิญร่วมงานวันสงกรานต์   

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.มีการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น การจัดท าข้อตกลง (MOU) ในการท างานร่วมกัน 

5 0 0 1 ผ่าน 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน      
1. อบต.มีทรัพยากรในการท างานอย่างเพียงพอ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ อบต.มี
เจ้าหน้าที่ลงไปดูแลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อบต.มีรถขน
ของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.มีการซ่อมบ ารุงทรัพยากรในการท างานอย่างต่อเน่ือง เช่น การตั้งงบประมาณ
ซ่อมบ ารุงรถขนขยะให้พร้อมใช้งาน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. อบต.มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของกิจกรรมและ
โครงการ เช่น อบต.สามารถซ่อมบ ารุงไฟทางสาธารณะได้ครบทุกจุดตลอดเส้นทาง
จราจร 

5 0 0 1 ผ่าน 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน      
4. อบต.มีการวางแผนเพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เช่น การซ่อมถนนช ารุด
ของเส้นทางสายหลักในแหล่งชุมชน การส่งเสริมการคัดแยกขยะ  

5 0 0 1 ผ่าน 

การสื่อสารในองค์การ       
1. อบต.มีการสื่อสารภายในองค์การเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การ
ท างานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. อบต.มีการใช้วิธีการสื่อสารกับพนักงานทั้งที่เป็นทางการ เช่น หนังสือสั่งการ 
ประชุมประจ าเดือน และไม่เป็นทางการ เช่น การจัดป้ายประชาสัมพันธ์ การ
พูดคุยเพื่อขอความร่วมมือเมื่อทานอาหารร่วมกัน  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. อบต.มีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้
อีเมล์ เฟสบุ๊ค ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง การสัมมนา 

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.เน้นใช้สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เช่น การประชุม มีการ
จัดท าสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการน าเสนองาน 

5 0 0 1 ผ่าน 

โครงสร้างขององค์การ       
1. อบต.มีการก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายการคลัง  มี
หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามนโยบาย 
เช่น การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินไปช่วยฝ่ายสวัสดิการสังคมแจก
สิ่งของ และเบี้ยยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจ านวนมากที่มารอขอรับความ
ช่วยเหลือ  

5 0 0 1 ผ่าน 

3. อบต.ได้ปรับปรุงระเบียบในทางปฏิบัติให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมส าหรับ
การปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น อนุญาตให้ผู้มาเสียภาษีส่งเอกสารเพิ่มเติม
ภายหลังได้ การให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองลูกบ้านที่ประสบภัยพิบัติแทนการใช้บัตร
ประชาชน  

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ
ตามนโยบายได้โดยง่าย เช่น การตั้งฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเน้นการส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชน การตัง้ฝ่ายการศึกษาเพื่อดูแลและส่งเสริมด้านการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในชุมชน  

3 2 0 0.6 ผ่าน 
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ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จ านวน (N=5) 

IOC สรุป 
+1 0 -1 

ผู้ปฏิบัตินโยบาย       
1. พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานของตนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5 0 0 1 ผ่าน 

2. ท่านเห็นว่า อบต.มีนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 3 2 0 0.6 ผ่าน 
3. พนักงาน อบต.ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ดังเห็นได้
จากการมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ การแสวงหาความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

4. พนักงาน อบต.มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

วิธีการบริหารงาน       
1. อบต.มีวิธีการบริหารงานที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น  การ
จัดท าค าสั่งเพื่อมอบหมายภารกิจให้แต่ละบุคคล   

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.มีการปรับปรุงวิธีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุง
ค าสั่งคณะท างานเนื่องจากได้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานเพิ่มเติม  

3 2 0 0.6 ผ่าน 

3. อบต.มีมาตรการจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย เช่น พนักงานที่
มีศักยภาพสูง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลส าเร็จตามนโยบายในหลาย
เร่ืองจะได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนและโบนัสเป็นพิเศษ 

3 2 0 0.6 ผ่าน 

ภาวะผู้น า      
1. นายก อบต.มีทักษะด้านการบริหารที่ช่วยให้นโยบายประสบผลส าเร็จ เช่น 
การเลือกใช้คนได้เหมาะสมกับภารกิจ วิธีการพูดที่กระตุ้นจูงใจคนให้เห็น
ด้วยและอยากร่วมงาน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. นายก อบต.เป็นผู้ที่มีเหตุผลในการตัดสินใจ ดังเห็นได้จากการที่ได้ใช้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องและทันสมัยมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดทางเลือก รวมถึงมีการน าเสนอมูลเหตุ
ที่ท าให้ต้องมีการตัดสินใจเช่นน้ันเพื่อผลประโยชน์ของ อบต. 

5 0 0 1 ผ่าน 

3. นายก อบต.เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นจูงใจพนักงานได้อย่างเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในระดับสูง เช่น การใช้อ านาจหน้าที่ การปลุกเร้าอุดมการณ์ การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

4. นายก อบต.เป็นผู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานให้แก่พนักงาน เช่น 
การเจรจาต่อรองกับประชาชนท่ีมาร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่  การ
ประสานงานกับมืออาชีพให้เข้ามาช่วยด าเนินภารกิจแทนพนักงาน 

5 0 0 1 ผ่าน 
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ตอนท่ี 3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดนครปฐม 

จ านวน (N=5) 
IOC สรุป 

+1 0 -1 

ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
1. อบต.มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ศูนย์เด็กเล็ก การเรียนอาชีพ 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี และวันส าคัญใน
พื้นที่ เช่น วันเฉลิมฯ กิจกรรมวันเด็ก 

5 0 0 1 ผ่าน 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ทางศาสนาสู่ชุมชน เช่น แห่เทียนพรรษา การบริจาคสิ่งของให้เด็กยากไร้ 

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอายุ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 0 0 1 ผ่าน 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เช่น การประกวดภาพถ่าย
โบราณสถาน การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถานในพื้นที่ 

5 0 0 1 ผ่าน 

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ       
1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ผลิตสินค้าชุมชน เช่น การรวมกลุ่มผลิต การให้กู้ยืมทุน การหาตลาด  

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมโดยจ้างสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ 
การจัดไปศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตของสินค้าชุมชน  

5 0 0 1 ผ่าน 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้
ชุมชน เช่น ร้านค้า/ตลาดนัดชุมชน คาราวานขายสินค้าต่างพื้นที่ 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรในชุมชน 

5 0 0 1 ผ่าน 

ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ      
1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน เช่น ที่พักผู้โดยสารประจ าทาง ไฟทางสาธารณะ 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.มีการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชนที่
เสียหายให้ใช้การได้ดีดังเดิมอย่างต่อเนื่อง  

5 0 0 1 ผ่าน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดนครปฐม 

จ านวน (N=5) 
IOC สรุป 

+1 0 -1 

ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ      
3. อบต.ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพื่อรองรับ   
การขยายตัวของชุมชน  

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการบุกรุกท าลายระบบสาธารณะประโยชน์ 
ในชุมชน เช่น ท าป้ายกระตุ้นจิตส านึก การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

5. อบต.ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบประปาสาธารณะ เช่น การรณรงค์ให้
ประหยัดน้ า การรณรงค์ให้เลิกใช้น้ าบาดาล 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

ภารกิจด้านสังคม      
1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ  

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข 
เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. การพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลาย การฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด การให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน การเฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยง การสนับสนุนการด าเนินงานของต ารวจ  

4 1 0 0.8 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านงานสวัสดิการ 
การสังคมสงเคราะห์ เช่น การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

5 0 0 1 ผ่าน 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันรักษาความสงบ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสนับสนุนการต้ังด่านในวัน
เทศกาล การออกสายตรวจตามจุดเสี่ยงในชุมชน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

6. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินด้านงานบรรเทา
สาธารณภัย เช่น การฝึกซ้อมระวังเพลิง การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชน 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

5 0 0 1 ผ่าน 
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ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจังหวัดนครปฐม 

จ านวน (N=5) 
IOC สรุป 

+1 0 -1 

ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว       
1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

5 0 0 1 ผ่าน 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง รวมถึงแหล่งน้ า
ต่างๆ เช่น การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง การตั้งชมรมรักษาแหล่งน้ า 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ เช่น การขุดลอกคู
คลองที่ตื้นเขิน การจัดสร้างเขื่อนริมตลิ่ง  

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูแลรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ เช่น การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเป็นกรรมการในการดูแลสวนสาธารณะ การปรับปรุง
ภูมิทัศน์  

5 0 0 1 ผ่าน 

5. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริหารจัดการขยะ เช่น การส่งเสริมการคัด
แยกขยะ การแปรรูปขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

5 0 0 1 ผ่าน 

ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี      
1. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดเวทีประชาคม การเปิดโอกาสให้ เข้ารับฟัง
การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

2. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การท างานโดยโปร่งใสตรวจสอบได้ ความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน 

5 0 0 1 ผ่าน 

3. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม เช่น รถรับส่ง อาหารกลางวัน เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า 

5 0 0 1 ผ่าน 

4. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน 
เช่น การอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง การศึกษาดูงาน 

4 1 0 0.8 ผ่าน 

5. อบต.ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดท าฐานข้อมูล การสื่อสารภายใน อบต.ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว 

5 0 0 1 ผ่าน 

6. อบต.ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ    
ภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ รูปแบบการท างานของ อบต.ให้แก่ประชาชน 

5 0 0 1 ผ่าน 
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Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlatio
n 

Alpha 
if Item 
Delete

d 

  Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlatio
n 

Alpha 
if Item 
Delete

d 

OBJ1 207.433
3 

1170.597
9 

.5884 .9710  RES1 207.300
0 

1158.837
9 

.7970 .9707 

OBJ2 207.466
7 

1169.567
8 

.5866 .9710  RES2 207.600
0 

1168.662
1 

.6528 .9709 

OBJ3 207.266
7 

1163.719
5 

.7062 .9708  RES3 207.566
7 

1171.771
3 

.6146 .9710 

OBJ4 207.433
3 

1169.840
2 

.7175 .9708  RES4 207.466
7 

1168.947
1 

.7033 .9708 

SUP1 207.700
0 

1174.562
1 

.6943 .9709  COM
1 

207.333
3 

1159.885
1 

.7494 .9707 

SUP2 207.566
7 

1182.185
1 

.5187 .9711  COM
2 

207.266
7 

1177.512
6 

.6521 .9709 

SUP3 207.533
3 

1176.671
3 

.6234 .9709  COM
3 

207.500
0 

1176.879
3 

.6003 .9710 

SUP4 207.466
7 

1180.533
3 

.6029 .9710  COM
4 

207.533
3 

1170.188
5 

.6674 .9709 

ENV
1 

207.466
7 

1161.223
0 

.6969 .9708  STU1 207.466
7 

1169.154
0 

.6583 .9709 

ENV
2 

207.500
0 

1179.500
0 

.5437 .9711  STU2 207.566
7 

1175.426
4 

.6223 .9709 

ENV
3 

207.433
3 

1163.357
5 

.7155 .9708  STU3 207.533
3 

1164.395
4 

.7809 .9707 

ENV
4 

207.533
3 

1173.971
6 

.5933 .9710  STU4 207.500
0 

1165.224
1 

.6412 .9709 

ACT 207.633 1168.654 .6353 .9709  IMP1 207.533 1170.326 .7099 .9708 
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1 3 0 3 4 

ACT
2 

207.533
3 

1170.326
4 

.7099 .9708  IMP2 207.300
0 

1168.424
1 

.7026 .9708 

ACT
3 

207.300
0 

1168.424
1 

.7026 .9708  IMP3 207.700
0 

1180.148
3 

.5217 .9711 

ACT
4 

207.700
0 

1180.148
3 

.5217 .9711  IMP4 207.333
3 

1169.609
2 

.6473 .9709 

STA1 207.333
3 

1169.609
2 

.6473 .9709  PRO1 207.500
0 

1180.741
4 

.4809 .9711 

STA2 207.500
0 

1180.741
4 

.4809 .9711  PRO2 207.700
0 

1176.079
3 

.6592 .9709 

STA3 207.600
0 

1182.937
9 

.4444 .9712  PRO3 207.533
3 

1171.774
7 

.6364 .9709 

STA4 207.466
7 

1170.395
4 

.6350 .9709  PRO4 207.300
0 

1174.493
1 

.6239 .9709 

GOV
1 

207.500
0 

1162.603
4 

.7170 .9708  LS1 207.400
0 

1161.213
8 

.7816 .9707 

GOV
2 

207.433
3 

1164.116
1 

.7022 .9708  LS2 207.766
7 

1191.564
4 

.3099 .9713 

GOV
3 

207.366
7 

1168.309
2 

.5609 .9711  LS3 207.466
7 

1161.223
0 

.6969 .9708 

GOV
4 

207.466
7 

1171.971
6 

.6431 .9709  LS4 207.500
0 

1179.500
0 

.5437 .9711 

 

 Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

  Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted 

MIS11 207.5667 1171.7713 .6146 .9710  MIS51 207.3000 1155.5966 .7809 .9707 

MIS12 207.4667 1168.9471 .7033 .9708  MIS52 207.4000 1175.2828 .6928 .9709 

MIS13 207.3333 1159.8851 .7494 .9707  MIS53 207.4667 1170.3264 .6363 .9709 

MIS14 207.2667 1177.5126 .6521 .9709  MIS54 207.4000 1169.2138 .6727 .9709 

MIS15 207.5000 1176.8793 .6003 .9710  MIS55 207.4333 1170.5979 .5884 .9710 

MIS21 207.5333 1170.1885 .6674 .9709  MIS61 207.5667 1175.4264 .6223 .9709 
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MIS22 207.4667 1169.1540 .6583 .9709  MIS62 207.5333 1164.3954 .7809 .9707 

MIS23 207.5667 1175.4264 .6223 .9709  MIS63 207.5000 1165.2241 .6412 .9709 

MIS24 207.2667 1163.7195 .7062 .9708  MIS64 207.3667 1156.3092 .7221 .9708 

MIS31 207.4333 1169.8402 .7175 .9708  MIS65 207.3000 1167.8034 .6395 .9709 

MIS32 207.7000 1174.5621 .6943 .9709  MIS66 207.6000 1182.9379 .4444 .9712 

MIS33 207.5667 1182.1851 .5187 .9711       

MIS34 207.5333 1176.6713 .6234 .9709       

MIS35 207.4667 1180.5333 .6029 .9708       

MIS41 207.4667 1161.2230 .6969 .9708       

MIS42 207.5667 1171.7713 .6146 .9710       

MIS43 207.4667 1168.9471 .7033 .9708       

MIS44 207.3333 1159.8851 .7494 .9707       

MIS45 207.2667 1177.5126 .6521 .9709       

MIS46 207.5000 1176.8793 .6003 .9710       
 

Reliability Coefficients N of Cases =     30.0 N of Items = 79 Alpha =    .985 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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รายชื่อผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง    - หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอง 
 ต าแหน่ง   -  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ) 
 ต าแหน่ง    - ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  อินทน์จันทน ์(ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงปริมาณ) 
 ต าแหน่ง    - รองคณบด ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
4. ดร.สุชาย สุเทศ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
 ต าแหน่ง    - นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดสมุทรสาคร 
 
5. ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์  เกษมวัฒนา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ต าแหน่ง    - ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 

 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
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1. สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 
 
นางสาวสุวรรณ  มังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. 
 

 
 
นายเกรียงไกร  ชูศิลป์กุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องท างานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
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นายทวี  กุลค าธรกิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลธรรมศาลา 
 

 
 
นายนันทพันธ์  ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องท างานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 
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2. สัมภาษณ์กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

  
  

  
 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนทวารวดี เทศบาลนคร
นครปฐม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  

1) นางสาวจงรักษ์ ภู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย  
2) นางสาวสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง  
3) นางอุษณา รุ่งเอนก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  
4) นายกิตติ อร่ามวัตร องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  
5) นายทินกร เงินอ่อน องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก  



 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
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