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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ระบบการปกครองของทุกประเทศทั่วโลกย่อมต้องการให้เสถียรภาพในทุกๆ ด้านของ
ประเทศมีความมั่นคง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ซึ่งแต่คร้ังในอดีตการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประเทศของรัฐบาลจึงมีลักษณะของการรวมศูนย์
อ านาจ (Centralization) โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะในการจัดท า
บริการสาธารณะแต่ละด้านเป็นผู้ด าเนินการภายใต้การควบคุมของรัฐบาล และมักพบว่าการ
ด าเนินการในการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่
สามารถด าเนินการเพื่อการจัดท าบริการสาธารณะที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนส่วน
ใหญ่ได้ (พัชรี  สิโรรส, 2552, หน้า 300-301) ในยุคต่อมาเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีได้มีการแพร่กระจายอย่างหลากหลาย ซึ่งส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจแแบบทุนนิยมมี
ความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของสังคม ทั้งยังท าให้แต่ละ
ประเทศมีการแข่งขันกันในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทั่วโลกต้องมีการปรับตัว
โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น การบริหารงานภาครัฐถูก
บังคับให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น การผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารงาน รวมถึงมีการน าเอามาตรฐานทางการบริหาร ศีลธรรม และจริยธรรมเข้า
มาใช้ในการท างานของภาครัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การปฏิรูประบบราชการในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น และน าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยได้ให้
ความส าคัญกับภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น โดยให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้ อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต และเมื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะพบว่ามีเจตนารมณ์เกี่ยวข้องกับการปกครอง
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ท้องถิ่นใน 5 ประการคือ ประการที่หน่ึงการขยายอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ประการที่สองการท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเป็นอิสระ ประการที่สามเป็นการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานและบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่สี่การเปิดพื้นที่ให้แก่
ประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประการที่ห้าการท าให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
(มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ, 2554, หน้า 4) ทั้งนี้ การปกครองท้องถิ่นถือเป็นการกระจายอ านาจการ
ปกครองจากส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลในด้านต่างๆ และช่วยให้มีการจัดบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับที่ หควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 8-9)ได้กล่าว
สนับสนุนว่า การกระจายอ านาจจะส่งผลดีต่อท้องถิ่นดังนี้ (1) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร
บริการสาธารณะ และยังช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี        
(2) ช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการใน
ท้องถิ่น จึงเกิดจิตส านึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น (3) เป็นรากฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น (4) เป็นการฝึกฝนผู้น าทางการเมือง โดยผู้น าท้องถิ่นจะได้รับประสบการณ์ทาง
การเมืองในระดับท้องถิ่นก่อนลงสู่เวทีระดับประเทศ นอกจากนี้ อุดม  ทุมโฆสิต (2551 , หน้า 503) 
ยังได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า แนวคิดดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของสังคมไทยในระดับฐานราก และการปกครองท้องถิ่นยังได้รับการยอมรับว่า เป็น
ระบบที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาพื้นฐานของท้องถิ่นได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
ช่วยให้เกิดการกระจายการพัฒนาของประเทศออกไปอย่างกว้างขวางและเสมอภาค โดยจุดเด่นอยู่ที่
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเอง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างอิสระ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศใน
หลายด้าน ได้แก่ การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดให้มีและการบ ารุงรักษากิจการที่ เกี่ยวข้องกับการคมนาคม การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ และการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงกิจการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น และหากพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีการบัญญัติในกฎหมายจะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินกิจกรรมหรือการให้บริการสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งออกได้ 3 กลุ่มคือ 
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(1) หน้าที่ที่ต้องจัดท า ซึ่งเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าหรือจัดให้มีขึ้น
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง (2) หน้าที่ที่อาจจะจัดท า ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร้อมและศักยภาพเพียงพอก็จะสามารถจัดท าได้ และ (3) ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาล และส่วนกลาง จะเห็นได้ว่า ภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีมากมายหลากหลายประการ และมีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาสยาม (2549 , หน้า 36-48) ซึ่งใช้เวลารวบรวมนานถึงสองปี ได้
ค้นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านองค์กร ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่ งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้โดยใช้แนวคิดทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับที่
อุดม  ทุมโฆสิต (2548, หน้า 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า การกระจายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะน ามาสู่ปัญหาในหลายๆ ด้านตามมา จนเป็นเหตุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไร้ประสิทธิภาพการด าเนินงานในที่สุด ทั้งนี้ การจะผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การวัดผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อช่วยให้ทั้งฝ่ายก าหนดนโยบายและ 
ฝ่ายปฏิบัติที่ขับเคลื่อนนโยบายสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และประสบ
ผลส าเร็จในที่สุด จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การน าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ก าหนดตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนได้มากที่สุดจึงเป็นแนวทางส าคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูงและน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้อัตลักษณ์
ท้องถิ่นและบริบทของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ
ตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2548 , หน้า 82-101) ได้
ก าหนดให้มีการน าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีระดับของหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน โดยมีการตั้งคณะท างานสนับสนุนกระบวนการ
แผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือมีคณะท างานอ่ืนในระดับท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว หน่วยงาน องค์กร ผู้น า
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน และมีแผนการด าเนินงานร่วมกัน (2) การสนับสนุน
ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนจัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชนให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
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ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน จปฐ. กชช.2 ค ประกอบการด าเนินงาน (3) การสนับสนุนให้
องค์กรภาคประชาชนระดับต าบลร่วมกับแกนน าแผนชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวทีประชาคม
บูรณาการแผนชุมชนที่มีมิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต และด้าน (4) การน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคมก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป และ (5) โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของปีถัดไปได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไป และเมื่อพิจารณาถึง
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเข้าการตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core team) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ให้แก่หน่วยงานระดับนโยบายทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้พบว่า (1) ด้านการบริหารจัดการ มี
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากถึง 36 แห่ง (37.89%) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 80        
(2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากถึง 17 แห่ง 
(17.89%) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 80 (3) ด้านการบริหารจัดการ มีองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวนมากถึง 73 แห่ง (76.84%) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 80 และ (4) ด้านการบริการ
สาธารณะ มีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมากถึง 40 แห่ง (42.11%) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อย
ละ 80 ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวได้บ่งชี้ถึงคุณภาพในการปฏิบัติตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม, 2555, ออนไลน์) และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าว
จะพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์  อินทน์จันทน์ (2552 , หน้า 173-176) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม โดยพบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจครบทั้ง 6 ด้าน แต่มีความก้าวหน้าอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินการในระดับที่น้อยมาก ทั้งนี้ การถ่ายโอนภารกิจได้เลยก าหนด
ระยะเวลาตามกรอบของกฎหมายที่ก าหนดให้การถ่ายโอนต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ทั้งนี้ ปัญหาที่พบในการศึกษาเกิดจาก (1) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามนโยบายมีความซับซ้อน
เข้าใจได้ยาก (2) ทรัพยากรการบริหารงานไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ (3) ปัจจัยทาง
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและส่งผลต่อเป้าหมายและกระบวนการในการปฏิบัติงาน (4) ความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เป็นผู้ถ่ายโอนภารกิจ นอกจากนี้ยังพบว่า สมชาย  สุเทศ (2555, ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม โดยน าแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน
การวิจัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า หลักการและแนวทางดีแต่วิธีการวัดผลส าเร็จของ
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ภารกิจไม่เหมาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะวิธีการวัดผลแบบส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นการวัดในเชิงปริมาณตามข้อค าถาม แต่ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นงานเชิงคุณภาพ และไม่สามารถวัดผลส าเร็จภายในระยะเวลาเพียง
ปีงบประมาณเดียว ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาส าคัญของการน านโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจากงานวิจัยทั้งสองเร่ืองได้ชี้ให้เห็นว่า การ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของภารกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาและสนับสนุนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเพียงพอ 
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีคุณภาพของ
งานในระดับสูงต่อไป 

ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐมอย่างครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาส าคัญที่ทับซ้อน
กันอยู่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่นนั้นต่อไปในอนาคต 

 
ค ำถำมกำรวิจัย 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดค าถามการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. การน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม       
คืออะไร  
 2. ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมอยู่ใน
ระดับใด 
 3. การน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะใด และมีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด  
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม มีลักษณะอย่างไร 
 5. แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด 
นครปฐม ควรมีลักษณะอย่างไร และมีประเด็นใดบ้างที่มีความส าคัญ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

นครปฐม  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม  
4. เพื่อศึกษาสมการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม  
5. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ในจังหวัดนครปฐม  
6. ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ในจังหวัดนครปฐม  
 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
 2. ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม
อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีอิทธิพล
ต่อกันในระดับที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมเกิดจากการมีปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ  
 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
(1)  วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง                         
(3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ (4) ผู้ก าหนดนโยบาย (5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ               
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(6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (7) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (8) การสื่อสารในองค์การ (9) โครงสร้าง
ขององค์การ (10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย (11) วิธีการบริหารงาน และ (12) ภาวะผู้น า 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย (1) ภารกิจด้านการศึกษา (2) ภารกิจด้าน
เศรษฐกิจ (3) ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ (4) ภารกิจด้านสังคม (5) ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว และ (6) ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

 ตัวแปรตำม 
(Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยภำยนอกของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย  
2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง  
3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ  
4) ผู้ก าหนดนโยบาย  
5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  
6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ปัจจัยภำยในของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
7) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
8) การสื่อสารในองค์การ  
9) โครงสร้างขององค์การ  
10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย  
11) วิธีการบริหารงาน  
12) ภาวะผู้น า 

ระดับผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ในจังหวัดนครปฐม 
1) ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
2) ภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
3) ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ  
4) ภารกิจด้านสังคม  
5) ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม           
     และการท่องเที่ยว  
6) ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
 
การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้จ าแนกปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 2 กลุ่ม

ดังนี้ (1) ปัจจัยภายนอกขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนแนวคิดเชิง
วิชาการ และทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Donald S.Van Meter & Carl E.Van 
Horn (1975), วรเดช จันทรศร (2551), สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541), Paul A. Sabatier & Daniel 
A.Mazmanian (1987), G.Shabbir Cheema & Dennis A.Rondinelli (1983), Sebling, R.Robert 
(1987), ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540), Malcolm L.Goggin, Bowman, Ann O' M, James, P.Lester & 
O' Toole. Laurence J. (1987), G.D.Brever & P.Deleon (1983), สมบูรณ์  สุขส าราญ (2550) และ 
George C.Edwards & lra sharkansky (1987) ท าให้สรุปเป็นตัวแปรในการวิจัยซึ่งประกอบด้วย      
(1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง                
(3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ (4) ผู้ก าหนดนโยบาย (5) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ              
(6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (2) ปัจจัยภายในขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ท าการ
ทบทวนแนวคิดเชิงวิชาการ และทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Donald S.Van 
Meter & Carl E.Van Horn (1975), วรเดช จันทรศร (2551), สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2541), Paul 
A.Sabatier & Daniel A.Mazmanian (1987), G.Shabbir Cheema & Dennis A.Rondinelli (1983), 
Sebling, R.Robert (1987), ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540), Malcolm L.Goggin, Bowman, Ann O' M, 
James, P.Lester & O' Toole Laurence J. (1987), G.D.Brever & P.Deleon (1983), สมบูรณ์           
สุขส าราญ (2550) และ George C.Edwards & lra sharkansky (1987) ท าให้สรุปเป็นตัวแปรในการ
วิจัยซึ่งประกอบด้วย (7) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (8) การสื่อสารในองค์การ (9) โครงสร้างของ
องค์การ (10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย (11) วิธีการบริหารงาน และ (12) ภาวะผู้น า โดยน าปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติมาก าหนดเป็นตัวแปรต้น และผู้วิจัยได้ทบทวนบทบาทภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 
หควณ ชูเพ็ญ, วีระศักดิ์ เครือเทพ, อุดม  ทุมโฆสิต และอรทัย  ก๊กผล และคณะ เพื่อน ามาก าหนด
เป็นตัวแปรตามในการวิจัยซึ่งประกอบด้วย (1) ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
(2) ภารกิจด้านเศรษฐกิจ (3) ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ (4) ภารกิจด้านสังคม (5) ภารกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และ (6) ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี 

2. ขอบเขตของพื้นที่และประชากร จะท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และศึกษา
ข้อมูลจาก (1) ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (2) พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (3) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษารวม 1 ปี 6 เดือน  

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
เกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับการ
น าไปประยุกต์ใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 

2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายสามารถก าหนด
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่ม
สูงขึ้น รวมถึงสามารถจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 

3. ผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นการน านโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และแนวทางส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่น สามารถน าข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อ และน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

จากการศึกษาได้น ามาสู่การสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวิจัย ดังนี ้
 การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงวิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2. การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของกรมฯ 
หรือจังหวัดในฐานะผู้สั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่มอบหมายให้ด าเนินการในพื้นที่ โดยรูปแบบการให้
ความช่วยเหลืออาจมีหลากหลายลักษณะตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

3. สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมฯ หรือจังหวัด ซึ่งการเข้าใจถึง
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้การวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผน 
หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง กรมฯ หรือจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับนโยบาย และข้อสั่งการ
ของฝ่ายการเมืองมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม
และควบคุมให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

5. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง ประชาชนที่ได้รับบริการ หรือกลุ่มองค์กร ภาคี
เครือข่าย ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม  

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหลากหลายและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงภาคประชาชนที่เข้าร่วมด าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้การสนับสนุนในการท างาน  

7. ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
มีความคล่องตัว และบรรลุผลส าเร็จตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
จ าเป็นต้องวางแผน และแสวงหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ  

8. การสื่อสารในองค์การ หมายถึง แนวทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจตามนโยบายมีความรู้
ความเข้าใจได้ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา และข้อจ ากัดของนโยบาย รวมถึงเกิด
ทัศนคติทีด่ีต่อนโยบาย และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

9. โครงสร้างขององค์การ หมายถึง รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
บริบทพื้นที่ และการให้ความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น  

10. ผู้ปฏิบัตินโยบาย หมายถึง พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจของนโยบาย
และข้อสั่งการให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินโยบาย
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกระตุ้นให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย  

11. วิธีการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

12. ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษะ รูปแบบ วิธีการของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการใช้ศักยภาพของตนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
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ผู้บริหารอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปเพื่อช่วยให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่ 
 ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง กลไกการใช้อ านาจของรัฐในการด าเนิน
ภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการดูแลวิถีชีวิต และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี ้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมที่ส าคัญควรประกอบด้วย  
  1. ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการส่วนรวมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นที่ตน
รับผิดชอบ รวมถึงเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ภารกิจด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถพิจารณาได้จาก (1) การสนับสนุน และส่งเสริมระบบ
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (2) การจัดงานพิธีเกี่ยวกับงานรัฐพิธี 
และวันส าคัญ (3) การเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมตามหลักทางศาสนาสู่ชุมชน (4) การสนับสนุนเพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
  2. ภารกิจด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในด้านการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งการมี
ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ดีย่อมช่วยให้ประชาชนที่ยากจนมีจ านวนลดน้อยลง ทั้งยังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ภารกิจด้านเศรษฐกิจสามารถพิจารณาได้
จาก (1) การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าชุมชน (2) การสนับสนุน
เพื่อยกระดับผลผลิตชุมชน (3) การเพิ่ม ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้ชุมชน (4) การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม และ (5) การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
  3. ภารกิจด้านการบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต
ประจ าวันตามปกติที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐ เช่น ประปา ไฟฟ้า ถนน ภูมิทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้ การ
จัดบริการสาธารณะดังกล่าวย่อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นจากเดิม ส าหรับ
ภารกิจด้านการบริการสาธารณะสามารถพิจารณาได้จาก (1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ
คมนาคมตามความต้องการของชุมชน (2) การซ่อมแซม บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน (4) การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และ (5) การพัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และ
ระบบชลประทาน 
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  4. ภารกิจด้านสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในด้านสังคม เช่น การจัดให้มีการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการเพื่อสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยการจัดบริการ
สาธารณะดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ภารกิจด้านสังคมสามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริม
สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข (3) การแก้ไข ป้องกัน 
และต่อต้านยาเสพติด (4) การส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ (5) การป้องกัน 
รักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ (6) การส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  
  5. ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรน้ า การรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ ภารกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว สามารถพิจารณาได้จาก (1) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแล
รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ (3) การ
ป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย (4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (5) การบริหารจัดการขยะ และ (6) การพัฒนา
และส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  
  6. ภารกิจด้านการบริการจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อันจะ
ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ภารกิจด้าน
การบริการจัดการที่ดี สามารถพิจารณาได้จาก (1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน (3) การส่งเสริมสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ 
(4) การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ (5) การปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับปฏิบัติงาน (6) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่นให้แก่
ประชาชน และ (7) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน 
 


