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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย

โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนที่มีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ า เภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 13,486 คน ก าหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Morgan  
และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มตามกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Cluster or Area Sampling) และโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 400  คน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผ่านระบบ SPSS ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  และ F – test (One-Way ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า 
ประชาชนให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดท านโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ และ 3)  
ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากได้วิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จาก
แบบสอบถาม ได้แก่ การตอบสนองต่อการเสนอความต้องการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็น
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การปฏิบัติงานใน
การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้วยความโปร่งใสและ ระบบการตรวจสอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยตรง ซึ่งพบว่า 
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ประชาชนให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามนโยบายโครงสร้าง
พ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. น าหนังสือแนะน าตัวและขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราช

วิทยาลัย ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือขออนุญาต
เก็บข้อมูล แจกแบบสอบถามและก าหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2. ผู้วิจัยได้ประสานไปยังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเขาขาว เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้วิจัยจะได้อธิบายให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจก่อนลงมือตอบแบบสอบถามหรือตอบข้อซักถาม กรณีกลุ่มตัวอย่างมีความสงสัยในการตอบ
แบบสอบถาม 

 3. หลังจากอธิบายการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบแบบสอบถามและ
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจาก
การศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็น
แบบสอบถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก าหนดผลสัมฤทธิ์เป็น 5  ระดับ   
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก าหนดผลสัมฤทธิ์เป็น 5  ระดับ   
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ตอนที่  4 แบบสอบถามปลายเปิด  เพ่ือส ารวจข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งออกเป็น  5  
ระดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน เพศชาย 

จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 และ  48.50 เมื่อจ าแนกตามอายุ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ  
31 – 40  ปี จ านวน 128คน อายุ 41- 50 ปี จ านวน 115  คน อายุ 18-30  ปี จ านวน 94  คน และอายุ 51 
ปีขึ้นไป จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00, 28.75, 23.50 และ 15.75  ตามล าดับ  ส่วนระดับการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 184 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 125 
คน ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 47 คน และระดับการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00, 31.25, 11.75 และ 11.00เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร 
จ านวน 223 คน อาชีพค้าขาย จ านวน 82 คน อาชีพรับจ้างและอ่ืนๆ จ านวน 60  คน อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน  น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 55.75, 20.50, 15.00 และ 8.75 ตามล าดับ  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการศึกษา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้ 
  2.1 เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 1) ด้านการจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ และ 3) ด้านผลกระทบที่เกิดจากการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน  
  2.2 อายุจากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 30 ปี, 31 – 40 ปี , 41 – 50 ปี และ
อายุ 51 ปีขึ้นไปให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 1) ด้านการจัดท า
นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ 
และ 3) ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย  พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้ง 3  
ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านน านโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ กรณีการที่ อบต. ประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบว่าใครเป็นผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างประปา ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ฯลฯ อยู่ในระดับมาก     และด้านผลกระทบที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามนโยบาย กรณีการใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก 
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  2.3 ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 3 ด้านคือ 1) ด้านการจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน า
นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ และ 3) ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านน า
นโยบายโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ กรณี 1) การเสนอความต้องการก่อสร้างถนน การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
ต่อ อบต. 2) การที่ อบต. ประกาศให้ทราบถึงจ านวนงบประมาณ ปีที่จะก่อสร้างระบบประปา ขยายเขต
ประปา ซ่อมแซมประปา การขุดสระน้ าในหมู่บ้าน และ 3) การที่ อบต. ประกาศให้ทราบถึงจ านวน
งบประมาณ ปีที่จะขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก  และพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี/สูงกว่า มีความพึงพอใจในด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตาม
นโยบาย กรณีด้านความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนจากการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
อยู่ในระดับมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี /สูงกว่า ระดับผลสัมฏทธิ์ในด้าน
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย กรณีด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการจราจรภายใน
หมู่บ้านและต าบล อยู่ในระดับมาก 
  2.4 อาชีพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเกษตร ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง และอ่ืนๆ ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน คือ  

1. ด้านการจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ด้านการน านโยบายโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ  
3. ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอ่ืนๆ ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดท า
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. กรณี 1) การเสนอความต้องการก่อสร้างถนนการซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้านต่อ อบต. 2) การเสนอความต้องการก่อสร้างระบบประปา การขยายเขตประปา การซ่อมแซมประปา
ต่อ อบต. 3) การเสนอความต้องการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านต่อ อบต. 4) การที่ อบต. ประกาศให้ทราบถึง
จ านวนงบประมาณปีที่จะก่อสร้างคูระบายน้ า ท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเสนอโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างประปา ขยายเขตประปา ขยายเขตไฟฟ้า ขุดสระ
น้ า ขุดลอกคูน้ า วางท่อระบายน้ า อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ ในวันประชุมประชาคมหมู่บ้าน 6) การที่ อบต. 
ประกาศชื่อโครงการ กิจกรรม ด้านก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างประปา ซ่อมแซมประปา ขยายเขต
ประปา ขยายเขตไฟฟ้า วางท่อระบายน้ า อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ ในปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ อยู่ใน
ระดับมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย มีความพึงพอใจด้านจัดท านโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของ อบต. กรณีการเสนอความต้องการก่อสร้างถนน การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต่อ อบต. อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการน านโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ให้ระดับ



5 

ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก กรณีการที่ อบต. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบถึงก าหนดวันที่จะก่อสร้างถนน 
ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างประปา ขยายเขตประปา ซ่อมแซมประปา ขยายเขตไฟฟ้า วางท่อระบายน้ า ฯลฯ และ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก กรณีการที่ อบต. 
ประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบว่าใครเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างประปา ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน 
ฯลฯ  ส่วนด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ให้ระดับ
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก กรณี 1) ด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการจราจรภายในหมู่บ้านและต าบล  
2) ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนจากการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 3) ความสะอาด
ของน้ าประปาในหมู่บ้าน 4) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าบริโภคประจ าวันหลังจากมีระบบประปา
หมู่บ้าน 5) ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในหมู่บ้าน 6) การก าหนดอัตราค่าบริการ
น้ าประปาในหมู่บ้าน และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
มาก กรณีด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการจราจรภายในหมู่บ้านและต าบล 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ  อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อนโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อท าการทดสอบโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. ให้ระดับผลสัมฤทธิ์มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา แต่พบว่า 
ระดับผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.05  
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข การปฏิบัติตามต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จากการรวบรวมแบบสอบถาม  ผู้วิจัยขอสรุปผลและน าเสนอดังนี้ 
  4.1 ปัญหาการปฏิบัติงานตามนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต าบลเขา
ขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4.1.1 ด้านการจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. พิจารณาได้ว่า ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วงที่ผ่านมา มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานกรณีการ
ก่อสร้างถนน ระบบประปา และไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ และไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.1.2 ด้านการน านโยบายโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ พิจารณาได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาว มีการน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี ไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 



6 

  4.1.3 ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย พิจารณาได้ว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้
ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระดับผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่าของโครงการก่อสร้าง 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง 
  4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานตามนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   4.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่องถนน ประปาและไฟฟ้า มีการ ดูแล
บ ารุงรักษาถนน ระบบประปาหมู่บ้านและไฟฟ้า มีการติดตั้งโทรศัพท์และไฟฟ้าสาธารณะ มีการสร้างความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนยังไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งเสนอความต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน และ 
  ยังไม่เป็นไปตามที่ได้แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาวประเด็น
ข้อเสนอแนะ ควรน าปัญหาความต้องการของประชาชนไปแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม  
   4.2.2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว ควรชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ให้ทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยผ่านการเสนอความต้องการจาก
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  
   4.2.3 ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลในทุกระดับ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4.2.4 ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องพิจารณาถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชนตามแผนงาน โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการให้แก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
   4.2.5 ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ควรจะน าหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติ และควรจะได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี หรือตามความเหมาะสม 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ประชาชนให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไป
ปฏิบัติ และ 3)  ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากได้วิเคราะห์จากการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จากแบบสอบถาม ได้แก่ การตอบสนองต่อการเสนอความต้องการระบบสาธารณูปโภค 
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สาธารณูปการ ที่จ าเป็นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การปฏิบัติงานในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้วยความโปร่งใสและ ระบบการตรวจสอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยตรง ซึ่ง
พบว่า ประชาชนให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ภาสกร อิน
แหลง ได้ศึกษาวิจัยกรณี “ผลกระทบต่อภาคประชาชนจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามนโยบายกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)”พบว่า งานที่องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ดีในระดับมากถึงมากที่สุด 
ได้แก่งานการส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนด้านการจัดหานม/อาหารกลางวันให้แก่เด็ก การให้ข้อมูล
ข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์ของทางราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วม
การประชุมสภาการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อุทัย  
หิรัญโต ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า  การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองที่รัฐบาลมอบ
อ านาจให้หน่วยการปกครองรองของรัฐ  หรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง  จัดการ
ปกครองและด าเนินการบางอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง การบริหารงาน
ท้องถิ่นจะมีองค์กรที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ มีความอิสระใน
การบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ  ตามความเหมาะสม  สรุปได้ว่า  การปกครองท้องถิ่น  
หมายถึง การปกครองระดับรองของรัฐ ซึ่งรัฐจัดท าขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจการปกครอง    ทั้งทางการเมืองและ
ทางการบริหารให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนอง  
ความต้องการของตนเอง โดยมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง  สามารถก าหนดนโยบายและบริหารงานให้
เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ  
โดยองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถิ่นนั้น ๆ 
และไม่เป็นไปตามทฤษฏีที่กล่าวถึง “นโยบายสาธารณะ (Public Policy)” ที่มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลาย
ท่านด้วยกัน เช่น Dye ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้อย่างกว้าง ๆ ไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่
จะกระท าหรือไม่กระท า สอดคล้องกับ อมร รักษาสัตย์ ที่ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า หมายถึง ความคิด
ของรัฐบาลที่ว่าจะท าอะไรหรือไม่ อย่างใด เพียงใด เมื่อใด Sharkenskyให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐจัดท าขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับLasswell& Kaplan กล่าวว่า 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนงานและโครงการที่มีเป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติ ส่วน Andersan และ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ แอนเดอร์สัน มีความเห็นว่า 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐบาลก าหนดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น 
และศุภชัย  ยาวะประภาษ ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า หมายถึง แนวทางการด าเนินกิจกรรมของ
รัฐบาล จากความหมายของนโยบายสาธารณะที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่
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รัฐบาลก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมส าหรับแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของ
สังคมหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 2. จากการศึกษาพบว่าประชาชนให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายสาธารณะของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
จัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 2) ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติ 
และ 3) ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย  เนื่องจากยังขาดการสนับสนุนการการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็นพื้นฐานให้ทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดท านโยบายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน ไปปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายยังมีน้อย 
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพในการปลูก
ยางพารา และเป็นเกษตรกรรายใหญ่และอยู่ต่างท้องที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ยังไม่ให้ความสนใจ
กับเกษตรกรรายย่อย ในด้านการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร  และเพ่ือเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรอีกทาง และสาเหตุอีกประการหนึ่ง จากการศึกษาพบว่า 
สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวเป็นพื้นที่ห่างไกล ยังขาดการบริหารจัดการในส่วนนี้เป็นอ านาจ
หน้าที่  ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่จึงควรเห็นผลการให้บริการที่ท าให้ผู้รับบริการมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีเขาต้องการ 
และท าให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ให้บริการให้การยอมรับ ประทับใจ จึงจะท าให้ผู้รับบริการ    พึงพอใจและจูงใจเต็มใจ
หรือต้องการให้ความร่วมมือในฐานะทวิภาคีต่อไป”  อีกทั้งยังพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวยังไม่ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ี่ให้อ านาจไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ.2537 
และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546) ยังไม่ได้มีการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือที่จะท าให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดี เกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปีพ.ศ.2542 เห็นชอบให้ “หลักธรรมาภิบาล” เป็นวาระแห่งชาติและก าหนดระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542”  ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 และให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีและสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ภาสกร  อินแหลง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ผลกระทบต่อ  ภาคประชาชนจากการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)”กรณีระดับการ
ด าเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณะในเขต อบต. พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะมากนัก อาทิ งานด้านการจัดหาและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การจัดการ
แหล่งน้ าการเกษตรการจัดการขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอ่ืน ๆ ส่วนเนื้อ
งานที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ งานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง 
พัฒนาถนน ทางเดินและสะพาน งานด้านการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณตลาด งานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ส่งเสริมวัฒนธรรม ส่วนงานที่สามารถรับผิดชอบและด าเนินการได้ดีในระดับมากถึงมากที่สุดได้แก่งานการส่งเสริม
ด้านกีฬาให้แก่ เด็กและเยาวชนด้านการจัดหานม/อาหารกลางวันให้แก่เด็กการให้ข้อมูลข่าวสาร การ
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ประชาสัมพันธ์ของทางราชการ นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
การ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะเข้า
ร่วมการประชุมสภาการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
กรณีผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนเห็นว่า การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดผลกระทบกับหมู่บ้านเพียงในระดับน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ จึงอาจสรุปได้ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพ่ิมเนื้องานหรือเพ่ิมกิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และส าหรับกิจกรรมใด
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคยด าเนินการอยู่แล้วก็ควรที่จะเพ่ิมปริมาณให้มากขึ้น หรือ อาจจะต้องการการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในบางส่วนหรืองานใดที่ อบต. ไม่เคยที่จะด าเนินงานก็จะต้องริเริ่มด้วยแนวคิดที่
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต หรือได้รับ
ผลกระทบในทิศทางที่ดี ในระดับที่สูงกว่าเดิม 
 3. จากการเปรียบเทียบสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ, อายุ, และอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
ทั่วไปแตกต่างกัน ให้ระดับผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อได้พิจารณาถึงระดับ
ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวแล้ว พบว่า 
มีระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ได้ก าหนดนโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวในทางปฏิบัติยังไม่สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะความต้องการพ้ืนฐานในชีวิต 

 ส าหรับประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ระดับผลสัมฤทธิ์  ต่อนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ระดับผลสัมฤทธิ์ ต่อนโยบาย
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่าระดับ
มัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งๆที่สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาในภาคใต้แห่งหนึ่ง ประกอบกับการเข้าถึงของระบบสารสนเทศในการรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมี
ความก้าวไกลไปในระดับหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงมีความเข้าใจในข้อจ ากัดแห่งสภาพ
พ้ืนที่ และแหล่งที่มาของงบประมาณในการที่จะสนองตอบความต้องการของประชาชนในด้านบริการสาธารณะซึ่ง
เป็นความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพอย่างแท้จริง อีกประการหนึ่งในห้วงระยะการบริหารงานของผู้บริหารใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  ขณะนั้นได้มีการน างบประมาณบางส่วนไปใช้กับการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ราษฎรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต
อันเป็นการเพ่ิมพูนรายได้และการลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ด้านการจัดท านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว  ควรน าปัญหาความต้องการของประชาชนไปแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งผู้มีอ านาจ
ในการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าว ยังขาดการน าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
เช่น การน าแผนชุมชนมาใช้ในการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาและน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 2. ด้านการน านโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานไปปฏิบัติพิจารณาเห็นว่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในต าบล และในการแก้ไขปัญหาที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน    

 3.ด้านผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบาย พิจารณาเห็นว่าในการปฏิบัติงานของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ควรจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ไป
ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเมื่อคราวที่มารับหน้าที่  ตลอดจนการตรวจสอบโครงการกิจกรรมที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมาจากความต้องการของประชน และการน าแผนชุมชนมาใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
มาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 


