
 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน จาก
ความคิดเห็นของประชาชนผูท่ี้อาศยัอยู่ในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 17 
หมู่บา้น โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวน 170 คน ดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 บริบทชุมชนและสภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนต าบลฝายแกว้  

1) บริบทชุมชน 

2) สภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนต าบลฝายแกว้ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 3 บทบาทท่ีคาดหวงั และบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝาย

แกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน  
ตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลฝายแกว้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
 
ตอนที ่1 บริบทชุมชนและสภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนต าบลฝายแก้ว  

1) บริบทชุมชน 
ด้านกายภาพ 
ท่ีตั้งและอาณาเขตของต าบลฝายแกว้ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยภูเขา

และป่าไม ้เป็นท่ีราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวนัออกของแม่น ้ าน่าน มีหนองน ้ าธรรมชาติและของกรม
ชลประทาน อยูใ่นเขตพื้นท่ีจึงท าใหมี้น ้าอุดมสมบูรณ์ สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์
ปกติ อยูห่่างจากท่ีท าการอ าเภอภูเพียงไปทิศตะวนัตก ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 217.95 
ตารางกิโลเมตร มีเน้ือท่ี 136,220.82 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี  
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ทศิเหนือ   ติดต่อต าบลเมืองจงั อ าเภอภูเพียง ต าบลดู่พงษ ์และต าบลพงษ ์อ าเภอสันติสุข 
ทศิตะวนัออก ติดต่อต าบลแม่จริม และต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม 
ทศิใต้   ติดต่อต าบลม่วงต๊ึด และต าบลน ้าเก๋ียน อ าเภอภูเพียง 
ทศิตะวนัตก  ติดต่อต าบลในเวยีง และต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน และแม่น ้าน่าน 
ส าหรับลกัษณะภูมิอากาศ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดู

หนาว ส าหรับในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนขา้งเยน็ มีหมอกหนาทึบในตอนเชา้ 
การเมืองการปกครอง  
การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นท่าลอ้, 

หมู่ 2 บา้นแสงดาว, หมู่ 3 บา้นฝายแกว้, หมู่ 4 บา้นทุ่งน้อย, หมู่ 5 บา้นน ้ าใส, หมู่ 6 บา้นหัวเวียง
เหนือ, หมู่ 7 บา้นปัวชยั หมู่ 8 บา้นน ้าตว้น, หมู่ 9 บา้นบุปผาราม, หมู่ 10 บา้นดงป่าสัก, หมู่ 11 บา้น
ห้วยค า, หมู่ 12 บา้นแหด, หมู่ 13 บา้นคั้งถ่ี, หมู่ 14 บา้นห้วยไฮ, หมู่ 15 บา้นนิคม, หมู่ 16 บา้น
หนองเจริญ และหมู่ 17 บา้นแสงดาวพฒันา 

โดยแบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนต าบล คือ องค์การบริหารส่วนต าบลฝาย
แก้ว ซ่ึงก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2540 มีพื้นท่ีครอบคลุมต าบลฝายแก้วทั้งหมด จ านวนประชากรทั้งส้ิน 
11,400 คน แยกเป็นชาย 5,829 คน เป็นหญิง 5,571 คน จ านวน ครัวเรือนทั้งส้ิน 3,978 ครัวเรือน 
(ขอ้มูล จปฐ. ประจ าปี 2554, องคก์ารบริหารส่วนต าบล, 2544) 

สภาพเศรษฐกจิและอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ  

อาชีพ จ านวน (ราย) จ านวน (ไร่) 
ขา้วนาปี 628 2,508 
ขา้วไร่ 40 276 
ขา้วโพดสัตว ์ 865 18,286 
ขา้วโพดหวาน 9 16.2 
ถัว่เหลือง 314 1,346 
มนัส าปะหลงั 5 8 
งาด า 23 116 
งาแดง  3 10 
ถัว่เขียว 2 30 
ถัว่ลิสง 2 3 
พืชผกัอ่ืนๆ 22 21.2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B9%8A%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ก. ด้านการศึกษาและสังคม 
ดา้นการศึกษาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษาทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบดว้ย 

โรงเรียนสังกดัการประถมศึกษา แห่งชาติ สังกรมกรมสามญั และสังกดัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 
มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 6 ศูนย ์และในพื้นท่ีต าบลฝายแกว้มีวดัจ านวน 10 วดั ท่ีพกัสงฆ ์จ านวน 
3 แห่ง 

ข. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
การคมนาคม ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ มีดงัน้ี 
- ถนน กรมทางหลวงชนบท 1 สาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
- ถนนโยธาฯ 4 สาย ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร 
- ถนนองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ 60 สาย 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
การโทรคมนาคม มีท่ีท าการไปรษณีย ์วิทยุและโทรทศัน์ ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล ดงัน้ี 
การไฟฟ้า หมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ มีไฟฟ้าใช ้ทั้ง 17 หมู่บา้น 

และจ านวนประชากรท่ีใชไ้ฟฟ้า 11,400 คน 3,978 ครัวเรือน โดยมีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัน่านเป็นหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใหบ้ริการ 

สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ มีสถานีอนามยัประจ าต าบล 2 แห่ง 
และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 แห่ง คือ (ขอ้มูล ศูนยสุ์ขภาพชุมชนต าบลฝายแกว้ ณ 
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553, แผนพฒันา 3 ปี ประจ าปี (พ.ศ.2554-2556) 

 สถานีอนามยับา้นบุปผาราม มีขอบเขตรับผิดชอบ 8 หมู่บา้น คือ บา้นท่าลอ้ 
บ้านแสงดาว บ้านคั้ งถ่ี บ้านหัวเวียงเหนือ บ้านปัวชัย บ้านน ้ าต้วน บ้านบุปผาราม              
และบา้นแสดงดาวพฒันา 

 สถานีอนามยัต าบลฝายแกว้ มีขอบเขตรับผิดชอบ 8 หมู่บา้น คือ บา้นฝายแกว้ 
บา้นทุ่งนอ้ย บา้นน ้าใส บา้นหว้ยไฮ บา้นหนองบวั บา้นหว้ยค า และบา้นนิคม 

 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบา้นดงป่าสัก มีขอบเขตรับผิดชอบ 2 หมู่บา้น 
คือ บา้นดงป่าสัก และบา้นหนองเจริญ 

 
2) บทบาทชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน เขตต าบลฝายแก้ว นอกเหนือจากการด าเนินงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ประชาชนในชุมชนเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การด าเนินงานต่างๆ 
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ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยท่ีคนในชุมชนไดร่้วมเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าโครงการต่างๆ ร่วมกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและองคก์รทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนไดส่้งตวัแทนเขา้ไปเป็น
สมาชิกในการก่อตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ  กลุ่มผูผ้ลิตสารชีวภณัฑ์ เป็นตน้ 
เพื่อร่วมให้ขอ้มูล ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นตวัแทนของประชาชนของหมู่บา้นในการร่วมด าเนิน
โครงการตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนประเมินผลเสร็จส้ินโครงการ และท่ีส าคญัเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ 
มีส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการท่ีด าเนินการ ซ่ึงโครงการท่ีประชาชนและตวัแทนจากกลุ่มต่างๆ ได้
ด าเนินการร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ สามารถสรุปไดเ้ป็นประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 

2.1) การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน โดยให้ประชาชน
เป็นผูด้  าเนินโครงการต่างๆ ภายใตยุ้ทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา โดยท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน เช่น โครงการจดัท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ การปลูกไมย้ืนตน้ การปรับปรุง
ภูมิทศัน์ในหมู่บา้น เป็นตน้ 

2.2) ส่งเสริมเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนโดยท่ีประชาชน
เขา้ร่วมโครงการการปลูกพืชปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของประชาชนและลดค่าใชจ่้ายในควัเรือน 
โดยการตั้งกลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษในทุกหมู่บา้น เป็นตน้ 

2.3) ดา้นการจดัการพื้นท่ีป่าชุมชน มีการจดัโครงการให้ประชาชนร่วมกนัป้องกนัการ
ลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ โดยมีการด าเนินโครงการเดินตรวจป่าชุมชนและ
อนุรักษป่์าชุมชน  การอนุรักษแ์ละปลูกป่าถาวร การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นตน้ 

2.4) ชุมชนร่วมกนัด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาทางระบายน ้ า และรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะเช่น โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนน  โครงการซ่อม ปรับปรุงรางระบายน ้า โครงการสร้างหอ้งน ้าศูนยเ์ด็กเล็ก  

2.5) ในดา้นการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ชุมชนไดร่้วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ได้จดัท าโครงการก าจดัคดัแยกขยะภายในหมู่บา้น โครงการขุดหลุมขยะ ขุดสร้างบ่อก าจดัขยะ 
โครงการจดัซ้ือถงัขยะ การคดัแยกขยะ และธนาคารขยะโดยประชาชนในชุมชนเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การด าเนินการโครงการ 

2.6) ดา้นการเกษตรสนบัสนุนประชาชนมีจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตรท่ีย ัง่ยืน และ
ลดการใช้สารเคมี สารก าจดัศตัรูพืช โดยประชาชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตสารชีวภณัฑ์ หมู่บา้นละ 1 
กลุ่มในการร่วมด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตเช้ือบิวเวอร์เรียและเช้ือไตรโคเดอร์ม่า โดยองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทั้งงบประมาณ การใหค้วามรู้ และเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 

2.7) เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มชุมชน ไดมี้การ
เขา้ร่วมอบรมในค่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 
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2.8) การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ในการร่วมโครงการ
ปรับสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน รักษาสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน และโครงการอ่ืนๆ ร่วมกบัชุมชน 
เป็นตน้ 

จากการให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท าใหชุ้มชนซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในส่ิงแวดลอ้มชุมชนไดมี้ความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ชุมชน ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมชุมชนท่ีต้องร่วมกับป้องกัน อนุรักษ์ให้มีความย ัง่ยืนในการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้ งน้ีคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
โครงการต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีเป็นโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาสาม
ปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  

 
3) บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ศักยภาพขององค์การบริการส่วนต าบลฝายแก้วกบัการพฒันาท้องถิ่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ แบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ตามศกัยภาพ

ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
1) ส านักปลัด  มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการ

เจา้หนา้ท่ี งานสวสัดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกบัการตราขอ้บงัคบัต าบล งานนิติการ งานการ
พาณิชย ์งานประชาสัมพนัธ์ งานจดัท าแผนพฒันาต าบล  งานจดัท าขอ้บงัคบังบประมาณประจ าปี 
งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานส่ิงเสริมอาชีพ                
งานสังคมสงเคราะห์ งานพฒันาสตรี เด็ก คนชรา และผูพ้ิการ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

2) ส่วนการคลัง มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินและการบญัชี การพสัดุและทรัพยสิ์น การ
ตรวจเงิน การหกัภาษีเงินไดแ้ละการน าส่งภาษี งานเก่ียวกบั การตดัโอน เงินเดือน งานรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวนั งานขออนุมติัเบิกตดัปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายงานการจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน งานทรัพยสิ์น งานหน้ีสิน งบโครงการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

3) ส่วนโยธา มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร และ
สะพาน แหล่งน ้า ผงัเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค งานการประเมินค่าใชจ่้ายตามโครงการ งาน
ควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงอาคาร งานก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงอาคาร งาน
ควบคุมการก่อสร้างและงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
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4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานขั้นต้น
เก่ียวกับวิชาการศึกษา ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ในปีพ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้มีการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2554-2556 การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาต าบล โดยมีวิสัยทศัน์
การพฒันาต าบลฝายแกว้ คือ “ชุมชนเขม้แข็ง เศรษฐกิจดี การศึกษาดี สุขภาพดี ทุกชีวีปลอดภยั ใส่
ใจส่ิงแวดล้อม เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน” ซ่ึงมียุทธศาสตร์การพฒันาต าบล 8 ยุทธศาสตร์ 
ไดแ้ก่ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคนและสังคม 
2) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ อาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 
3) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสาธารณสุข 
5) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
6) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นดา้นการเมืองการบริหาร 
8) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 
โดยไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาต าบลฝายแกว้ไวว้า่ 

1) การส่งเสริมพฒันาคนและสังคม 
2) ส่งเสริมชุมชนเขม้แขง็ ปลอดยาเสพติด 
3) ส่งเสริมอาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
5) ส่งเสริมพฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
6) ส่งเสริมการศึกษา 
7) ส่งเสริมการออกก าลงักาย 
8) การพฒันาบุคลากร 
9) สืบสานวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
10) การส่ิงเสรมสุขภาพ 
11) การป้องกนัโรค 
12) การจดัหาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค 
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13) การส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
14) การป้องกนัและบรรเทาไฟป่า 
15) การก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
16) การพฒันาการบริหารจดัการ 
17) ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม เข่ือน และรางระบายน ้า 

 
จากยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วดงักล่าว 

แสดงให้เห็นว่าองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ให้ความส าคญักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเมืองการบริหาร โดยบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น สามารถดูไดจ้ากการวางแผน การก าหนด
ยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันา ในยทุธศาสตร์ส าคญัๆหลกั คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นแหล่งน ้ า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และยุทธศาสตร์ท่ี 8 ดา้นการพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน (ดงัภาคผนวก ข) มีการจดัตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
กอปรกบัการด าเนินโครงการต่างๆ มุ่งเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ มีการ
ก่อตั้งกลุ่มต่างๆ มีตวัแทนชุมชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ โดยยุทธศาสตร์ต่างๆ           
มีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 

ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นแหล่งน ้ า ไดมี้การก าหนดแนวทางการพฒันาโดยการจดัการแหล่ง
น ้ าให้เพียงพอแก่การอุปโภค และบริโภคให้แก่ประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาน้ีไดมี้การจดัท าโครงการจ านวนทั้งส้ิน 42 โครงการ คือ ในปี พ.ศ.2554 จ  านวน 36 โครงการ 
ในปี พ.ศ. 2555 จ  านวน 3 โครงการ และในปี พ.ศ. 2556 อีก 3 โครงการ ท่ีโครงการต่างๆ 
ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการตั้ ง
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ ตามยทุธศาสตร์น้ี จ  านวน 21,600,000 บาท  

ในยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันา 
โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การป้องกนัและบรรเทาปัญหาไฟป่า เพื่อให้ป่า
ชุมชนไม่ถูกท าลายจากภยัธรรมชาติ และการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถลดปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยวิธีการจดัเก็บและจดัการท่ีถูกตอ้ง และภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาน้ีได้มีการจัดท าโครงการจ านวนทั้ งส้ิน 53 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 43 โครงการ โครงการการป้องกนัและ
บรรเทาภยัจากไฟป่า จ านวน 1 โครงการ และโครงการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูล จ านวน 9 โครงการ 
มีการตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ ตามยทุธศาสตร์น้ี จ  านวน 11,720,000 บาท 
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และในยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการก าหนดแนวทางการ
พฒันา โดยก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม เข่ือน และรางระบายน ้ า เพื่อให้ประชาชนได้
มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเหมาะสม และภายใตยุ้ทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาน้ีไดมี้การ
จดัท าโครงการจ านวนทั้งส้ิน 43 โครงการ มีการตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ 
ตามยทุธศาสตร์น้ี จ  านวน 58,900,000 บาท 
 ดงันั้นจากผลการศึกษาพอสรุปไดว้่า ชุมชนต าบลฝายแกว้ และองค์การบริหารส่วนต าบล
ไดมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในจดักิจกรรม
โครงการทั้ง 17 โครงการภายใต ้8 ยุทธศาสตร์ส าคญัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และสนบัสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนน าแนวนโยบายสู่
การปฏิบัติโดยมีบทบาทในการเป็นส่วนหน่ึงในการรับผิดชอบโครงการ ตั้ งแต่การให้ข้อมูล
เบ้ืองตน้ การวางแผนกิจกรรมโครงการ การด าเนินโครงการ โดยมีการตั้งกลุ่มสมาชิกของชุมชนใน
การขบัเคล่ือนกิจกรรมโครงการให้สัมฤทธ์ิผลตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อร่วมมือกนัจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนอย่างต่อเน่ืองตามบทบาทของตนเองซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานของการวิจยัท่ีตั้ งไวว้่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 4.1 จ  านวนความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 108 63.53 
หญิง 62 36.47 
รวม 170 100.00 

 จากตาราง 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.53 และเป็นเพศหญิง จ านวน 62 คน คิดเป็น 36.47 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.2 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยแยกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 35 ปี 77 45.29 
ตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป 93 54.71 
รวม 170 100.00 
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 จากตาราง 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.71 และ มีอายนุอ้ยกวา่ 35 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.29 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.3 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยแยกตามระดบัการศึกษา 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ระดบัประถมศึกษา 7 4.12 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 35 20.59 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

28 16.47 

ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 100 58.82 
อ่ืนๆ ระบุ - - 

รวม 170 100.00 
 จากตาราง 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมามีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 และในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ  านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.4 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยแยกตามสถานะของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ตวัแทนชุมชน 109 64.12 
ชาวบา้น 53 31.18 
ขา้ราชการ 5 2.94 
พนกังานของรัฐ 3 1.76 

รวม 170 100.00 
 จากตาราง 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แยกตามสถานะทางสังคมเป็นตวัแทน
ชุมชน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.12 รองลงมา เป็นชาวบา้น จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.18 และ เป็นขา้ราชการจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 บทบาททีค่าดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน 
 ในตอนท่ี 3 น้ีผูว้ิจยัขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของบทบาทท่ี
ประชาชนคาดหวงัจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนและส่วน
ของบทบาทท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ปฏิบติัไดจ้ริงใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ
พื้นท่ีสีเขียว ดา้นการวางระเบียบผงัเมือง และดา้นการจดัการของเสียและการบริโภค รายละเอียด
ดงัน้ี 
 
1) บทบาททีค่าดหวงัในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทตามความคาดหวงัในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นพื้นท่ีสีเขียว 

บทบาทตามความคาดหวงั  SD ความคาดหวงั 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ี
สาธารณะ 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่าชุมชน 

4.69 0.53 มากท่ีสุด 

การจดัใหมี้สถานท่ีการกีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ 
และสวนสาธารณะ 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 

การคุม้ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไมแ้ละ
พื้นท่ีสีเขียว 

4.69 0.53 มากท่ีสุด 

การใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาความรู้แก่
ชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ระบบนิเวศ 

4.68 0.50 มากท่ีสุด 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการป้องกนั
รักษาป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

4.66 0.54 มากท่ีสุด 

การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในดา้น
นนัทนาการ 

4.66 0.54 มากท่ีสุด 

การรณรงคใ์หชุ้มชนรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษ
ของการตดัไมท้  าลายป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

4.66 0.54 มากท่ีสุด 

X 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) 
บทบาทตามความคาดหวงั  SD ความคาดหวงั 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
พื้นท่ีป่า 

4.66 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.02 มากทีสุ่ด 
จากตาราง 4.5 พบวา่ บทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน

ดา้นพื้นท่ีสีเขียวขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ โดยรวมมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.68) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ชุมชนมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
ในกิจกรรมการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ และมีความคาดหวงัใน
กิจกรรมการจดัให้มีสถานท่ีการกีฬา พกัผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย = 4.71) 
กิจกรรมการสนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกป่าชุมชน และมีความคาดหวงัใน
กิจกรรมการคุม้ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว (ค่าเฉล่ีย = 4.69) กิจกรรมการให้
การสนับสนุนและพฒันาความรู้แก่ชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.68) กิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัรักษาป่าและพื้นท่ีสีเขียว  
มีความคาดหวงัในกิจกรรมการสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในดา้นนนัทนาการ กิจกรรมการ
รณรงค์ให้ชุมชนรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษของการตดัไมท้  าลายป่าและพื้นท่ีสีเขียว และกิจกรรม
การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ีป่า (ค่าเฉล่ีย = 4.66) ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทตามความคาดหวงัในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการวางระเบียบผงัเมือง 

บทบาทตามความคาดหวงั  SD ความคาดหวงั 
การจดัใหมี้พื้นท่ีในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ชุมชน 

4.65 0.55 มากท่ีสุด 

การจดัการสร้างถนนในหมู่บา้น ต าบลเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมส าหรับการอยู่
อาศยัและการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.59 0.56 มากท่ีสุด 

การเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายในหมู่บา้น ต าบล
เพื่อใหติ้ดต่อถึงกนั 

4.56 0.6 มากท่ีสุด 

X 

X 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 
บทบาทตามความคาดหวงั  SD ความคาดหวงั 

การจดัใหมี้ระบบประปา เพื่อจดัหาน ้าสะอาดและ
ปลอดภยั 

4.52 0.6 มากท่ีสุด 

การจดัใหมี้สถานท่ี เพื่อพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

4.54 0.61 มากท่ีสุด 

การคุม้ครองดูแลพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน 

4.54 0.6 มากท่ีสุด 

การจดัใหมี้และบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งใน
ชุมชน 

4.58 0.6 มากท่ีสุด 

การส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชน 
เช่น ปลูกตน้ไม ้การรักษาความสะอาด 

4.60 0.6 มากท่ีสุด 

การจดัใหมี้สนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะ 4.55 0.63 มากท่ีสุด 
รวม 4.58 0.03 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.6 พอสรุปไดว้า่ บทบาทตามความคาดหวงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝาย

แก้ว ด้านการวางระเบียบผงัเมือง โดยรวมมีความคาดหวงัในระดับมากท่ีสุดในทุกกิจกรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 4.58) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ชุมชนมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
ในกิจกรรมการจดัให้มีพื้นท่ีในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 4.65 ) กิจกรรมการ
จดัการสร้างถนนในหมู่บา้น ต าบลเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย = 4.63) กิจกรรม
การส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชน เช่น ปลูกตน้ไม ้การรักษาความสะอาด (ค่าเฉล่ีย = 
4.60) กิจกรรมการจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศยัและการใช้พื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.59) กิจกรรมการจดัให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างในชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย = 4.58)กิจกรรมการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายในหมู่บา้น ต าบลเพื่อให้ติดต่อถึงกนั            
และกิจกรรมการจดัให้มีระบบประปา เพื่อจดัหาน ้ าสะอาดและปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย = 4.56) กิจกรรม
การจดัให้มีสนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย= 4.55) กิจกรรมการคุม้ครองดูแลพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ของชุมชน (ค่าเฉล่ีย=4.54) และสุดทา้ยชุมชนมีความคาดหวงัในกิจกรรมการจดั
ใหมี้สถานท่ี เพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย=4.52) ตามล าดบั 

 
 

X 
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ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทตามความคาดหวงัในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการจดัการของเสียและการบริโภค 

บทบาทตามความคาดหวงั  SD ความคาดหวงั 
การจดัระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะใหแ้ก่ชุมชน 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 

การจดัหาภาชนะเก็บขยะมูลฝอยแก่ชุมชน 4.62 0.52 มากท่ีสุด 

การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั การจดัการขยะมูล
ฝอย 

4.57 0.56 มากท่ีสุด 

การจดัใหมี้สถานท่ีทิ้งขยะแก่ชุมชน 4.51 0.61 มากท่ีสุด 
การจดัการน ้าเสียในครัวเรือน 4.43 0.6 มากท่ีสุด 

การจดัการใหมี้บ่อบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน 4.45 0.6 มากท่ีสุด 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีความรู้ในการจดัการน ้า
เสียในครัวเรือน 

4.45 0.6 มากท่ีสุด 

การป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากสาร
บริโภค 

4.86 0.34 มากท่ีสุด 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนปลูกพืชปลอดสารพิษ 4.86 0.34 มากท่ีสุด 

รวม 4.6 0.1 มากทีสุ่ด 
 

จากตาราง 4.7 พอสรุปได้ว่า บทบาทตามความคาดหวงัขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว                      
ด้านการจดัการของเสียและบริโภค โดยรวมมีความคาดหวงัในระดับมากท่ีสุดในทุกกิจกรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 4.6) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ชุมชนมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด 
ในกิจกรรมการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากสารบริโภค และการสนบัสนุนให้ชุมชนปลูก
พืชปลอดสารพิษ (ค่าเฉล่ีย=4.87) กิจกรรมการจดัระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะให้แก่
ชุมชนและกิจกรรมการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.64) กิจกรรมการจดัหาภาชนะเก็บขยะมูลฝอยแก่ชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 4.62) กิจกรรมการ
ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั การจดัการขยะมูลฝอย (ค่าเฉล่ีย = 4.57) กิจกรรมการจดัให้มีสถานท่ีทิ้ง
ขยะแก่ชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 4.51) กิจกรรมการจดัการให้มีบ่อบ าบดัน ้ าเสียรวมของชุมชน และ
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กิจกรรมการรณรงค์ให้ชุมชนมีความรู้ในการจดัการน ้ าเสียในครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย = 4.45) และ
สุดทา้ยกิจกรรมการจดัการน ้าเสียในครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย  = 4.43) ตามล าดบั 
 
2) บทบาททีป่ฏิบัติได้จริงในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นพื้นท่ีสีเขียว 

บทบาททีป่ฏิบัติได้จริง  SD ปฏิบัติจริง 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ี
สาธารณะ 

4.01 0.71 มาก 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่าชุมชน 

4.00 0.75 มาก 

การจดัใหมี้สถานท่ีการกีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ และ
สวนสาธารณะ 

3.86 0.8 มาก 

การคุม้ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไมแ้ละพื้นท่ี
สีเขียว 

3.88 0.81 
มาก 

การใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาความรู้แก่ชุมชน
ในการบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศ 

3.96 0.75 
มาก 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการป้องกนั
รักษาป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

3.67 0.62 
มาก 

การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในดา้น
นนัทนาการ 

3.89 0.69 
มาก 

การรณรงคใ์หชุ้มชนรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษ
ของการตดัไมท้  าลายป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

3.88 0.7 
มาก 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
พื้นท่ีป่า 

3.82 0.74 
มาก 

รวม 3.89 0.06 มาก 

 
จากตาราง 4.8 พอสรุปไดว้า่ บทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงใน

ด้านพื้นท่ีสีเขียว โดยรวมปฏิบติัได้จริงในระดับมากในทุกกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย= 3.89) โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ บทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในระดบั
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มากในกิจกรรมการรณรงคใ์หชุ้มชนรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษของการตดัไมท้  าลายป่าและพื้นท่ีสี
เขียว (ค่าเฉล่ีย = 4.12) กิจกรรมการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย = 
4.01) กิจกรรมการสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกป่า (ค่าเฉล่ีย = 4.00) กิจกรรม
การให้การสนบัสนุนและพฒันาความรู้แก่ชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละระบบนิเวศ  
(ค่าเฉล่ีย = 3.96) กิจกรรมการสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในดา้นนนัทนาการ (ค่าเฉล่ีย = 3.89) 
กิจกรรมการคุม้ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว (ค่าเฉล่ีย = 3.88) กิจกรรมการจดั
ให้มีสถานท่ีการกีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย = 3.86) กิจกรรมการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการพื้นท่ีป่า (ค่าเฉล่ีย = 3.82) และกิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัรักษาป่าและพื้นท่ีสีเขียว (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการวางระเบียบผงัเมือง 

บทบาททีป่ฏิบัติได้จริง  SD ปฏิบัติจริง 
การจดัใหมี้พื้นท่ีในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ชุมชน 

3.84 0.72 มาก 

การจดัการสร้างถนนในหมู่บา้น ต าบลเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

3.89 0.69 มาก 

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมส าหรับการ
อยูอ่าศยัและการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.89 0.72 มาก 

การเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายในหมู่บา้น 
ต าบลเพื่อใหติ้ดต่อถึงกนั 

4.02 0.77 มาก 

การจดัใหมี้ระบบประปา เพื่อจดัหาน ้าสะอาด
และปลอดภยั 

4.14 0.8 มาก 

การจดัใหมี้สถานท่ี เพื่อพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3.78 0.72 มาก 

การคุม้ครองดูแลพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน 

3.74 0.73 มาก 

การจดัใหมี้และบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งใน
ชุมชน 

4.16 0.81 มาก 
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ตาราง 4.9 (ต่อ) 
บทบาททีป่ฏิบัติได้จริง  SD ปฏิบัติจริง 

การส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีภายใน
ชุมชน เช่น ปลูกตน้ไม ้การรักษาความสะอาด 

3.83 0.69 มาก 

การจดัใหมี้สนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะ 3.59 0.76 มาก 
รวม 3.89 0.04 มาก 

 
จากตาราง 4.9 พอสรุปไดว้า่ บทบาทตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการวางระเบียบผงัเมือง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากในทุกกิจกรรม 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ บทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ท่ีปฏิบติัไดจ้ริง
ในระดับมากในกิจกรรมการจดัให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างในชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 4.16) 
กิจกรรมการจดัให้มีระบบประปา เพื่อจดัหาน ้ าสะอาดและปลอดภยัปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 4.14) 
กิจกรรมการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายในหมู่บา้น ต าบลเพื่อให้ติดต่อถึงกนั (ค่าเฉล่ีย = 4.02) 
กิจกรรมการจดัการสร้างถนนในหมู่บา้น ต าบลเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั และกิจกรรม
การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศยัและการใช้พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) กิจกรรมการจดัให้มีพื้นท่ีในการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 3.84)
กิจกรรมการส่งเสริมให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในชุมชน เช่น ปลูกตน้ไม ้การรักษาความสะอาด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.83) กิจกรรมการจดัให้มีสถานท่ี เพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย = 
3.78) กิจกรรมการคุม้ครองดูแลพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของชุมชน(ค่าเฉล่ีย = 3.74) และสุดทา้ย
กิจกรรมการจดัใหมี้สนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะ(ค่าเฉล่ีย = 3.59) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดา้นการจดัการของเสียและการบริโภค 

บทบาททีป่ฏิบัติได้จริง  SD ปฏิบัติจริง 
การจดัระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะใหแ้ก่ชุมชน 

3.64 0.62 มาก 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ 

3.58 0.72 มาก 

การจดัหาภาชนะเก็บขยะมูลฝอยแก่ชุมชน 3.51 0.67 มาก 

การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั การจดัการขยะมูล
ฝอย 

3.56 0.67 มาก 

การจดัใหมี้สถานท่ีทิ้งขยะแก่ชุมชน 3.39 0.67 ปานกลาง 
การจดัการน ้าเสียในครัวเรือน 3.12 0.9 ปานกลาง 

การจดัการใหมี้บ่อบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน 2.94 0.93 ปานกลาง 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีความรู้ในการจดัการน ้า
เสียในครัวเรือน 

2.75 0.86 ปานกลาง 

การป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการ
บริโภค 

4.18 0.81 มาก 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนปลูกพืชปลอดสารพิษ 4.19 0.75 มาก 

รวม 3.49 0.11 มาก 

จากตาราง 4.10 พอสรุปไดว้า่บทบาทตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดา้นการจดัการของเสียและการบริโภคอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.49) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ บทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ท่ีปฏิบติั
ได้จริงในระดบัมาก ในกิจกรรมการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชปลอดสารพิษ (ค่าเฉล่ีย = 4.19) 
กิจกรรมการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากการบริโภค (ค่าเฉล่ีย = 4.18) กิจกรรมการจดัระบบ
การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะให้แก่ชุมชน(ค่าเฉล่ีย = 3.64) กิจกรรมการรณรงคใ์ห้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ (ค่าเฉล่ีย = 3.58) กิจกรรมการก าหนดระเบียบ 
ขอ้บงัคบั การจดัการขยะมูลฝอย (ค่าเฉล่ีย = 3.56) กิจกรรมการจดัหาภาชนะเก็บขยะมูลฝอยแก่
ชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) 
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ส าหรับบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วท่ีปฏิบติัได้จริงระดับปานกลางใน
กิจกรรมการจดัให้มีสถานท่ีท้ิงขยะแก่ชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) กิจกรรมการจดัการน ้ าเสียใน
ครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย = 3.12) กิจกรรมการจดัการใหมี้บ่อบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 2.94) 
และกิจกรรมการรณรงค์ให้ชุมชนมีความรู้ในการจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน (ค่าเฉล่ีย = 2.75) 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 4.11 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ด้านการจัดการพืน้ท่ีสีเขียว 

กจิกรรม 
ตามความคาดหวงั ปฏิบัติได้จริง 

t 
 SD  SD 

การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและ
ท่ีสาธารณะ 

4.71 0.49 4.01 0.71 
1.24 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การปลูกป่าชุมชน 

4.69 0.53 4.00 0.75 
1.36 

การจดัใหมี้สถานท่ีการกีฬา พกัผอ่นหยอ่น
ใจ และสวนสาธารณะ 

4.71 0.49 3.86 0.80 
4.33 

การคุม้ครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไมแ้ละ
พื้นท่ีสีเขียว 

4.69 0.53 3.88 0.81 
1.23 

การใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาความรู้แก่
ชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ระบบนิเวศ 

4.68 0.50 3.96 0.75 

8.08 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัรักษาป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

4.66 0.54 3.67 0.62 
1.86 

การสนบัสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในดา้น
นนัทนาการ 

4.66 0.54 3.89 0.69 
2.78 

การรณรงคใ์หชุ้มชนรู้ถึงคุณประโยชน์และ
โทษของการตดัไมท้  าลายป่าและพื้นท่ีสีเขียว 

4.66 0.54 3.88 0.70 
1.77 

การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการพื้นท่ีป่า 

4.66 0.54 3.82 0.74 
2.17 

รวม 4.68 0.02 3.89 0.06 3.69 

X X 
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ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนระหวา่งบทบาทท่ีคนในชุมชนคาดหวงักบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงดา้นการจดัการ
พื้นท่ีสีเขียวมีความแตกต่างกนัตามสมมุติฐานของการวิจยัท่ีไดต้ั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีชุมชนมี
ความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดในขณะท่ีบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยูใ่นระดบัมาก  
ตาราง 4.12 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ด้านการวางระเบียบผงัเมือง 

กจิกรรม 
ตามความคาดหวงั ปฏิบัตไิด้จริง 

t 
 SD  SD 

การจดัใหมี้พ้ืนท่ีในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน
ของชุมชน 

4.65 0.55 3.84 0.72 2.36 

การจดัการสร้างถนนในหมู่บา้น ต าบล
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 

4.63 0.55 3.89 0.69 5.97 

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
ส าหรับการอยูอ่าศยัและการใชพ้ื้นท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

4.59 0.56 3.89 0.72 1.24 

การเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายใน
หมู่บา้น ต าบลเพ่ือใหติ้ดต่อถึงกนั 

4.56 0.60 4.02 0.77 1.06 

การจดัใหมี้ระบบประปา เพ่ือจดัหาน ้า
สะอาดและปลอดภยั 

4.52 0.60 4.14 0.8 2.85 

การจดัใหมี้สถานท่ี เพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

4.54 0.61 3.78 0.72 1.27 

การคุม้ครองดูแลพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์
ของชุมชน 

4.54 0.60 3.74 0.73 2.96 

การจดัใหมี้และบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง
ในชุมชน 

4.58 0.60 4.16 0.81 6.77 

การส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดีภายใน
ชุมชน เช่น ปลกูตน้ไม ้การรักษาความ
สะอาด 

4.60 0.60 3.83 0.69 3.27 

การจดัใหมี้สนามเดก็เล่น และ
สวนสาธารณะ 

4.55 0.63 3.59 0.76 5.78 

รวม 4.58 0.03 3.89 0.04 2.74 

X X 
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ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนระหวา่งบทบาทท่ีคนในชุมชนคาดหวงักบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงดา้นการจดัการ
การวางระเบียบผงัเมือง มีความแตกต่างกนัตามสมมุติฐานของการวิจยัท่ีได้ตั้งไว ้โดยท่ีชุมชนมี
ความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดใน ขณะท่ีบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยูใ่นระดบัปานกลางถึง 
 

ตาราง 4.13 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการจัดการของเสียและการ
บริโภค 

กจิกรรม 
ตามความคาดหวงั ปฏิบัติได้จริง 

t 
 SD  SD 

การจดัระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะใหแ้ก่ชุมชน 

4.64 0.52 3.64 0.62 1.03 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ 

4.64 0.52 3.58 0.72 5.12 

การจดัหาภาชนะเก็บขยะมูลฝอยแก่
ชุมชน 

4.62 0.52 3.51 0.67 2.45 

การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั การ
จดัการขยะมูลฝอย 

4.57 0.56 3.56 0.67 4.56 

การจดัใหมี้สถานท่ีทิ้งขยะแก่ชุมชน 4.51 0.61 3.39 0.67 3.08 

การจดัการน ้าเสียในครัวเรือน 4.43 0.60 3.12 0.9 5.70 

การจดัการใหมี้บ่อบ าบดัน ้าเสียรวมของ
ชุมชน 

4.45 0.60 2.94 0.93 9.31 

การรณรงคใ์หชุ้มชนมีความรู้ในการ
จดัการน ้าเสียในครัวเรือน 

4.45 0.60 2.75 0.86 4.72 

การป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก
การบริโภค 

4.86 0.34 4.18 0.81 3.48 

การสนบัสนุนใหชุ้มชนปลูกพืชปลอด
สารพิษ 

4.86 0.34 4.19 0.75 2.21 

รวม 4.60 0.10 3.49 0.11 8.11 

X X 
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ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนระหวา่งบทบาทท่ีคนในชุมชนคาดหวงักบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงดา้นการจดัการ
ของเสียและการบริโภค มีความแตกต่างกนัตามสมมุติฐานของการวิจยัท่ีได้ตั้งไว ้โดยท่ีชุมชนมี
ความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดใน ขณะท่ีบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก  
 

ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นพอสรุปไดด้งัน้ี 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. การปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีสาเหตุจากการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้เ ก่ียวกับแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ 
โครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอนัจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมจากชุมชน  

2. การจดัการขยะในชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีท่ีเก็บขยะ การจดัเก็บไม่ทนัใน
แต่ละพื้นท่ีท าให้ส่งกล่ินเน่าเหม็น รบกวนคนในชุมชนสร้างมลภาวะเป็นพิษใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. การบริหารจดัการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่โปร่งใส มีการน า
งบประมาณโครงการไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

4. ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลให้มีการเปล่ียน
แนวนโยบายตามการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร ท าใหก้ารด าเนินโครงการต่างๆ ไม่ต่อเน่ือง 
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. ผูบ้ริหาร สมาชิก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขาดศกัยภาพในการบริหาร
จดัการ ทั้งในระดับนโยบาย การผลักดันนโยบายไปปฏิบัติ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ขาดองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการจดัการ รวมไปถึงความ
น่าเช่ือถือของบุคลากรเองท่ีท าใหก้ารด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาท าไดย้ากมุ่งพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานมากเกินความจ าเป็น การพฒันาชุมชนจึงล่าชา้และเห็นผลชา้ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ินเก่ียวกับการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ภายในชุมชน 

2. ประชาชนและ อบต. ตอ้งร่วมมือกนัตามแผนและนโยบายท่ีวางไวเ้พื่อแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน น าแนวนโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

4. รณรงคใ์หทุ้กครอบครัวท าบ่อบ าบดัน ้าเสียหรือบ่อดกัไขมนั เพราะใชง้บประมาณมาก
ถา้จะใหทุ้กครอบครัวท า 

5. ควรท าประชาคมและให้ความรู้กบัผูน้ าชุมชนเพื่อการพฒันาให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้รับ
ประโยชน์จากการพฒันางานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน 

6. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มควรจดัท าเป็นแผนแม่บทและมีความต่อเน่ืองในการก าหนด
นโยบาย 

7. งบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมควรมีในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและได้ใช้ประโยชน์ตาม
เป้าหมายจริง 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามพอสรุปได้ว่า ปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ชุมชน
ได้ให้ความเห็นว่า การจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบ่อยตามการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความรู้เฉพาะดา้นนอ้ย ศกัยภาพในการน าแนวนโยบายไปสู่แนวปฏิบติัมีนอ้ยไป การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน องคก์รทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
การประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์ห้ประชาชนไดรั้บรู้และมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการ
บริหารจดัการงบประมาณยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 
 
 


