
บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1) การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และประเมินผลส าเร็จของ
โครงการจากการด าเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน (อบจ.ล าพูน) 
ได้ด าเนินการวางแผนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ โดยในแผนการด าเนินงานของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป และ
แผนงานรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา และแผนงานการเกษตร และด้านการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง  

โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 68 โครงการ จาก 118 โครงการ ใน
ทุกๆ แผนงานของทั้ง 4 ด้าน และมียอดการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 38.15 เมื่อพิจารณารายแผนงานสรุปได้ว่า 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการด าเนินโครงการตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด 
ร้อยละ 75 และ 81.45 ตามล าดับ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานส านักงานปลัด และกองแผน ขณะที่
แผนงานสาธารณสุขมีการด าเนินโครงการตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ร้อยละ 29.17 และ 
6.59 ตามล าดับ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานส านักงานปลัด และโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 6 โครงการ จาก 29 โครงการ ในทุกๆ แผนงานของทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นแผนงานงบ
กลาง และมียอดการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 7.02 โดยแผนงานเคหะและชุมชน มีการด าเนินโครงการตามแผน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 66.67 และ 24.09 ตามล าดับ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานกองแผน และกองช่าง ส าหรับแผนงานรักษาความสงบภายใน พบว่าไม่มีการด าเนินโครงการ และไม่
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานกองช่าง มากไปกว่านี้ส าหรับโครงการที่
สามารถด าเนินการได้จริงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวนมากถึง 20 โครงการ จาก 32 โครงการ ในทุกๆ แผนงาน
ของทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นแผนงานงบกลาง และมียอดการเบิกจ่ายถึงร้อยละ 59.23 โดยแผนงานการเกษตร มีการ
ด าเนินโครงการตามแผน แต่มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 22.36 ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานปลัด และ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดร้อยละ 58.82 ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานกองการศึกษา และกองช่าง  

โดยสรุปแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการของแต่ละกองเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มีการด าเนินโครงการตามข้อเสนอที่ได้จัดท าไว้ โดยมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด และประโยชน์ของการด าเนินโครงการอย่างครบถ้วน อีกทั้งหลายๆโครงการ ด าเนิ น
ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการแต่ละโครงการไม่สามารถประเมินถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานได้ เนื่องจากขาดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานซึ่งสะท้อนถึงการบรรลุวิสัยทัศน์
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ในเชิงประจักษ์ได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินโครงการอย่างชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น 
 
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน พบว่า การด าเนินงานการให้บริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.20 โดยการด าเนินงานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นด้านที่
ไดร้ะดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.00 ส่วนด้านที่ไดร้ะดับความ
พึงพอใจน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ช่องทางในการให้บริการ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.35 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 87.00  

ในส่วนของโครงการที่ได้ท าการประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 5 โครงการนั้น พบว่า โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นงานที่ได้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 94.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด) รองลงมา คือ โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้าน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง และประดิษฐ์โคมล้านนา คิดเป็นร้อยละ 
91.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  คิด
เป็นร้อยละ 90.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-จีน คิดเป็นร้อยละ 88.60 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก) และโครงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลาง คิดเป็นร้อยละ 87.80 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก) 
ตามล าดับ 
 
3) โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

การประเมินผลโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ พบว่า ระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่ วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ มีแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ รวมถึงการด าเนินงานของโครงการนั้นๆ เป็นอย่างดี และสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการได ้

โครงการวิธีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เป็น
โครงการที่เกิดขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินโครงการตามนโยบาย ร่วม
คิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยให้ประชาชนในชุมชน คิดหาโครงการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยใช้การประชาคมหมู่บ้าน ท าให้โครงการที่ได้มาตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่วนทาง
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยในการเขียนแผนโครงการ ประเมินโครงการ ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ประชาชนไม่ต้องกังวลถึงความยุ่งยากในการด าเนินงานในส่วนนี้ รวมถึงช่วยดูแลและ
ตรวจสอบโครงการให้เป็นไปได้ด้วยดี  

จากการที่ประชาชนในชุมชนรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่ง
ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์นั้น ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และเกิดผลประโยชน์
อันเป็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์ในส่วนของความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต หมู่บ้านมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เกิดประโยชน์ในชุมชน ท าให้เศรษฐกิจในชุมชน
ดีขึ้น 
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จากผลลัพธ์ของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดกับโครงการวิถีครู
บา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เพราะว่าเป็นโครงการที่ทางชุมชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรง และเป็นโครงการที่เกิดจากความคิดของประชาชนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ให้การสนับสนุน 

 
อภิปรายผล 

 
1) การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และประเมินผลส าเร็จของ
โครงการจากการด าเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

การประเมินแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ด าเนินการประเมินตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในเอกสารของ อบจ.ล าพูน และเอกสารสรุป
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2560 ของกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ส่ งผลให้บาง
โครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาสิ้นสุดของ
ปีงบประมาณ หรือมีอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการแต่ละกอง เนื่องจากการด าเนินโครงการส่วนใหญ่มีการจัดท าข้อเสนอโครงการ แต่ไม่มีการรายงานผล
การด าเนินการ รายงานฉบับนี้จึงไม่สามารถประเมิน output และ outcome ของการด าเนินโครงการในเชิง
ประจักษ์ได้ และด าเนินการวิเคราะห์แผนงานที่เป็นโครงการเท่านั้น โดยไม่วิเคราะห์การจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร รายจ่ายประจ าปี เช่น เงินเดือนประจ า เป็นต้น ผลการประเมินพบว่า ในส่วนที่
เป็นโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 33 โครงการ จาก 68 โครงการ ด าเนินการได้จริง 29 โครงการ ส่วน
โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ จาก 6 โครงการ ด าเนินการได้จริง 1 โครงการ และส่วน
โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 26 โครงการ จาก 20 โครงการ ด าเนินการได้จริง 21 โครงการ จะเห็นได้
ว่า การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ด าเนินการมากกว่าแผนงานที่ตั้งไว้  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้มีการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 3 มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินโครงการตาม
แผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เนื่องจากการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ประจ าปีที่สามารถก าหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด ได้อย่างชัดเจน โดยโครงการที่วางแผนส่วน
ใหญ่มีกองการศึกษาเป็นเจ้าภาพการด าเนินการหลัก เช่น โครงการจัดงานถนนสายหัตถกรรมผ้าฝ้ายป่าซาง 
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระพุทธบาทตากผ้า โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้สาครูบาในจังหวัดล าพูน 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีการด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 น้อย
ที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าโครงการที่วางแผนตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดผลงานที่เป็น
รูปธรรมสิ่งก่อสร้างซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินโครงการมากกว่า 1 ปี โดยเฉพาะแผนงานที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพ้ืนที่ ซึ่งประสบปัญหาการจัดหาเครื่องแม่ข่าย (server) 
นอกจากนี้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วนมากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายประจ าปี 
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2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 90.20  (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด) 
ซึ่งพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในแต่ละโครงการ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับบริการหรือผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถที่จะน าเสนอ ชี้แจง แนะน า ในการรับบริการตามหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับการเอาใจใส่
ดูแลผู้มารับบริการหรือผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นที่น่าพอใจมากที่สุด แต่ทั้งนี้ในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ควรที่จะมีการเพ่ิมบุคลากรผู้รับผิดชอบและประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดที่
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือการติดตามโครงการ ดูแลประสานงานในการดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมถึ งการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา พร้อมกับด าเนินงานตามโครงการได้อย่างราบรื่น 
ส่วนโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลาง นั้น ควรที่จะเพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดูแลและอ านวย
ความสะดวกกับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ ด้วยสาเหตุที่ สนามกีฬากลางมีพ้ืนที่การใช้งานที่กว้างขวาง 
ประกอบกับเมื่อสนามกีฬากลางจังหวัดล าพูนได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ได้มผีู้มาใช้บริการจ านวนมากขึ้น ท า
ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้มาใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ส่วนด้านช่องทางการ
ให้บริการ พบว่า เป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ยังได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนควรมีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ท า
ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถที่จะติดต่อประสานงาน เสนอข้อแนะน า ติชม ให้กับทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงควรเน้นประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารในการติดต่อให้
รับทราบโดยทั่วถึงกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป 

งานด้านสาธารณสุข: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” คิดเป็นร้อยละ 94.00  (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด) ในภาพรวมของโครงการนี้พบว่า เป็นโครงการที่ทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขประจ าจังหวัด ลงพ้ืนที่ทั้ง 8 อ าเภอ เพ่ือจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการทบทวนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แล้วน าไปใช้ในการดูแลงาน
ด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านประจ าอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยอาศัยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ของหน่วยงานสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดอบรม ส าหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่า โครงการนี้
เป็นโครงการที่ดีและอยากที่จะให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆ ทดแทนรุ่นเก่าที่ออกไป แต่ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ควร
ที่จะมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบถึงการบูรณาการท างานร่วมกันของ 2 หน่วยงานให้มาก
ขึ้น รวมถึงการติดต่อประสานงานของกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้
หลังจากอบรมควรมีการติดตามผลด้วยว่า ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานอยู่
หรือไม่ โดยประสานผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ละแห่ง 

งานด้านวัฒนธรรม: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการฝึกอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเพณีพ้ืนบ้าน” คิดเป็นร้อยละ 91.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด) 
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ในภาพรวมของโครงการนี้พบว่า ทั้งกิจกรรมฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง และประดิษฐ์โคมล้านนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน วิทยากรเข้า
อบรมมีความสามารถในการถ่ายทอดที่ดีและเป็นกันเอง รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการเข้ารับการฝึกอบรมมีความ
สะดวกในการเดินทางไปร่วมอบรม แต่ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง หากมีการจัดอบรมในโครงการนี้
อีกครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพราะผู้ที่ผ่าน
การอบรม สามารถที่จะน าความรู้ไปสร้างรายได้เสริมจากกิจกรรมภายในระดับชุมชน ระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัดได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประเพณีพ้ืนเมืองอันดีงานให้มีสืบต่อไป ส่วนกิจกรรมโคมล้านนา ผู้ที่เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ ต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ส่งเสริมกิจกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มและประสานหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการจัดซื้อ
โคมล้านนาที่ประดิษฐ์จากผู้เข้าฝึกอบรมมากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้และเป็นการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้มีอยู่ต่อไป 

งานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้” คิดเป็นร้อยละ 90.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก) ใน
ภาพรวมของโครงการ พบว่า ผู้ที่เข้ารับการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกระบวนการและข้ันตอนต่างๆ ในการจัดเก็บภาษี สามารถที่จะตอบข้อซักถาม
และค าแนะน าให้กับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ก็ยังพบว่า ผู้ที่มาใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นใน
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตัวอย่างเช่น มีแผนผังที่ชัดเจนของห้องช าระภาษี หรือมีจุดบริการช าระภาษี
บริเวณชั้น 1 ของอาคาร เพ่ือสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงในส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการช าระภาษี
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในจุดส าคัญ ข่าวสาร
ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หนังสือพิมพ์ข่าวท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สนับสนุนและจัดท า เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและ
ประชาชนผู้ที่เสียภาษี มีความภูมิใจในเงินภาษีท่ีน าไปพัฒนาในจังหวัดล าพูน 

งานด้านการบริการการศึกษา: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะงานด้านการศึกษา ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ทางกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการนั้น  คิดเป็นร้อยละ 
88.60 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ มาก) ซึ่งได้รับค าชมเชยจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่า เป็นโครงการที่ดี และเป็นงานส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
ให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพด้านความกล้าแสดงออก การใช้ภาษาจีน 
และเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเทศจีนด้วย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการน าไปใช้ในด้านการศึกษาและด้าน
เศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหน้าที่และงานที่ปฏิบัติ ประสานงานกับ
ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานงานได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง หากแต่ควรจะมีกระบวนการในการติดตาม การ
ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการตามโรงเรียนต่างๆ การด าเนินงานบางอย่างมีการติดต่อทาง
โปรแกรมไลน์กลุ่มเท่านั้น ซึ่งควรมีการส่งหนังสือแจ้งให้แก่โรงเรียนของผู้ประสานงาน เพ่ือขออนุญาตรวมถึง
การแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า เพ่ือให้ทางผู้ประสานงานมีเวลาในการท าเอกสารและเตรียมตัว ซึ่งจะส่งผลให้
โครงการด าเนินการได้อย่างราบรื่น และหากมีการจัดโครงการนี้อีก ขอให้มีการประชาสัมพันธ์และกระจาย
ข่าวสารไปยังโรงเรียนในจังหวัดล าพูนอย่างทั่วถึง โดยประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 
เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นต่อไป 

งานด้านนันทนาการ: งานบริการสาธารณะด้านนันทนาการ “โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬา
กลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน” โครงการนี้คิดเป็นร้อยละ 87.80 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 
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อยู่ในระดับมาก) ในภาพรวมของโครงการ พบว่า สนามกีฬากลางแห่งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
ไดเ้ข้ามารับในการก ากับดูแล และได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงก่อนหน้านี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งผลให้มี
จ านวนผู้เข้าใช้บริการสนามกีฬากลางจังหวัดล าพูนมากขึ้น และได้มีการจัดตั้งเครือข่ายชมรมกีฬาแต่ละ
ประเภท รวม 17 ชมรม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดล าพูนเป็นผู้ประสานงาน 
ให้ค าแนะน าการใช้สนามและอุปกรณ์กีฬาแต่ละประเภท ในปัจจุบันสนามกีฬากลางจังหวัดล าพูนเป็นสถานที่
ส าคัญในการประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชนจังหวัดล าพูน มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มี
ผลกระทบในการให้บริการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลไม่เพียงพอ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ าไม่
เพียงพอกับปริมาณผู้เข้าใช้บริการ น้ าสะอาดที่ใช้ในห้องน้ าไม่เพียงพอ ระบบไฟส่องสว่างรอบสนามกีฬาในจุด
เสี่ยงไม่เพียงพอ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนควรที่จะมีการเพ่ิมจ านวนผู้ดูแลสนาม ด้านระบบ
สาธารณูปโภค และด้านความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลที่ดีกับภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
รวมถึงสามารถใช้สนามกีฬากลางจังหวัดล าพูน ในการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ข่าวสารที่ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นผู้จัดท า เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนชาวจังหวัดล าพูน ได้ดียิ่งข้ึน 
 
3) โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

จากการประเมินผลโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ท าให้ทราบว่า ประชาชนแต่ละชุมชนในจังหวัดล าพูนมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงการวิถีครูบา วิถี
หน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์เป็นอย่างดี ระบบและกลไกมีขั้นตอนที่
ชัดเจน สามารถด าเนินการท าซ้ าขั้นตอนของระบบและกลไกส าหรับโครงการที่คล้ายกันได้ และมีความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดแนวคิดของประชาชนเป็นหลัก ท าให้โครงการแต่ละโครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ประชาชนต้องการ จึงท าให้ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นโครงการที่มาจากประชาชน เพ่ือประชาชน โดยทางประชาชนในชุมชนท าการประชาคมโครงการ
ที่ต้องการ ร่วมลงทุนในส่วนที่ชุมชนสามารถลงทุนได้ ร่วมแรงในการด าเนินโครงการ และประชาชนในชุมชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนตามนโยบายของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ 
วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีบางโครงการที่ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการ
ประมาณการวัสดุและมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างตามโครงสร้างพ้ืนฐาน ความรู้เฉพาะทางในการด าเนินงานต่างๆ 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองทั้งหมดในบางโครงการ รวมถึงการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชนในชุมชนแต่ละขั้นตอนมีน้อย ท าให้การด าเนินโครงการเกิดปัญหาขึ้นได้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ความเหมาะสมของวัสดุ การขาดอุปกรณ์บางอย่างในการด าเนินงานการก าหนดเวลาการส่งมอบวัสดุ รวมถึง
การปรับเปลี่ยน โครงการเพื่อให้ตรงตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เป็น
โครงการที่ดี มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนควรมี
การสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป เพราะยังมีความต้องการของชุมชนอีกหลายโครงการที่ยังต้องการรับการ
สนับสนุนในปัจจุบันและอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ

รายงานผลของโครงการจากการด าเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
จากผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และรายงานผลของ

โครงการจากการด าเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการท าฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ อบจ.ล าพูน เช่น ฐานข้อมูลการบรรลุและไม่บรรลุผลส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการในแต่ละปี ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
แผน ฐานข้อมูลการด าเนินโครงการแยกตามหน่วยงาน เป็นต้น 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ อบจ.ล าพูน ควรค านึงถึงผลได้ผลเสียของ
การด าเนินโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น บางโครงการเป็นโครงการประจ าที่ต้อง
ด าเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายน้อยลง ตัวชี้วัดบางตัวไม่บรรลุผลส าเร็จ ไม่
สามารถด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และหรือการใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ 
เป็นต้น ซึ่งต้องน ารายละเอียดเหล่านี้มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงในปีต่อไป  

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ อบจ.ล าพูน ควรค านึงถึงปัญหาอุปสรรค
ของการด าเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่โครงการดังกล่าวจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อ 2 ที่อาจจะพบอุปสรรคการด าเนินโครงการ ควรมีการประชุมหารือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือช่วยวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามข้อเสนอโครงการ เป็นต้น 

4. ควรมีนโยบายที่ชัดเจนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมนั้น  ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น ารายงานฯ มาใช้ประโยชน์ ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนินงานของ อบจ.ล าพูน ในอนาคต โดยบรรจุให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการอยู่ในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน หรือแผนการด าเนินงาน ที่ต้องด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือน าผลการด าเนินโครงการมา
ใช้วางแผนในปีต่อไป ภายใต้หลักการวงจร PDCA (Plan Do Check and Act) 

5. ควรมีความยืดหยุ่นของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานของ อบจ.ล าพูน                
โดยก าหนดให้มีการประชุมการปรับแผนในปฏิทินการท างาน อาจเป็นทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามแผนฯ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามการด าเนิน
โครงการตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการด าเนินโครงการ ส าหรับติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยจัดท าเป็นปฏิทินการประชุมทุกเดือน หรือทุก 2 เดือน เพ่ือประเมินถึงปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการมาจากผู้แทนผู้บริหาร หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องการปฏิบัติโครงการ อย่างชัดเจน เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
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2. ควรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาผลมาปรับปรุงส าหรับการพัฒนาการ
ด าเนินงานในอนาคต และมีการสร้างรูปแบบมาตรฐานของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการเป็นมาตรฐาน
เดียว เพ่ือความสะดวก และประสิทธิภาพในการจัดท าของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ส าหรับการน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น การรายงานผลการด าเนินโครงการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดย
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 7.1-7.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 7.1 แบบฟอร์มรายงานผลด าเนินโครงการตอนที่ 1-5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 แบบฟอร์มรายงานผลด าเนินโครงการตอนที่ 6-7 
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ภาพที่ 7.3 แบบฟอร์มรายงานผลด าเนินโครงการตอนที่ 7 แยกตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และตอนท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 7.4 แบบฟอร์มรายงานผลด าเนินโครงการตอนที่ 10 และตอนท่ี 11 ผ่านความเห็นชอบจากผู้มอี านาจ 
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2) โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และโครงการ
วิถีครูบา วิถี   หน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ
โครงการวิถีครูบา วิถี หน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าพูน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเชิงรุก 
3. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อ

ภารกิจของแต่ละโครงการ 
4. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดล าพูน บูรณาการ

โครงการร่วมกันทั้งในส่วนผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ 
5. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ตามโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าพูน 
1. จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือ

กระชับความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝัง
ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการให้บริการประชาชน เช่น การจัดการอบรมเชิง
สัมมนาร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในแต่ละกอง ในการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการสาธารณะ เข้าใจถึงพันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนในการให้บริการต่อผู้รับบริการ ร่วมกันสรุปผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติงานส าเร็จในปีงบประมาณ ปี 2560 ทั้งในส่วนของปัจจัยในความส าเร็จ อุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ แล้วจึงหาข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ ในปีงบประมาณ ปี 2561 ต่อไป 

2. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ของจังหวัดล าพูนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ กิจกรรม
ที่จัดร่วมกัน เพ่ือที่จะได้กระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ 
ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและชัดเจน เช่น การจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงานในการสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร งาน
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยให้ค านึงถึงหลักการหลักการ
ในการประสานประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในจังหวัดล าพูนเป็นหลัก 

3. จัดให้มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) เพ่ือ
ใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน
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ให้กับประชาชนผู้สนใจข้อมูลข่าวสาร ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและกระจายข้อมูลต่อไปให้กับ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน ในวงกว้างต่อไป เช่น การจัดตั้งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ในการลง
ข่าวสารทั้งในส่วนของเว็บไซต์, Facebook และสื่อต่าง ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้
ด าเนินการอยู่ โดยให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ จัดส่งรูปภาพ และรายงานผลสัมฤทธิ์ 
รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ส่งให้ผู้รับหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดท าลงในสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน รวมถึงให้ผู้จัดท ากิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบ พร้อมกับป้ายไว
นิลในโครงการต่าง ๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ทุกแผ่นป้ายในทุกโครงการ 

4. จัดให้มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ โดยรายงานให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการจัดท าโครงการ แล้วจึงรวบรวมส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น 
การจัดให้มีข้อตกลงในการจัดท ารายงาน ภายหลังที่ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส าเร็จลุล่วง
แล้วให้น าส่งฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยในรายงานขอให้ระบุผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือที่ได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับกิจกรรมในโครงการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 

5. จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่
รับผิดชอบงานบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ กับกลุ่มเครือข่ายของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในการจัดท า
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น การประสานเครือข่ายชุมชน ผ่านกิจกรรมที่บูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างเช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของสาธารณสุข, 
เครือข่ายก านันและผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นแนวร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชน
ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงใ ห้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน 

ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
1. ควรมีการวางระบบและกลไกที่เป็นหลักเกณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็น

แนวทางเดียวกัน เช่น ให้หน่วยงานรัฐมีการก าหนดกฎเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้
เป็นมาตรฐาน 

2. ควรที่จะถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการประมาณการวัสดุ และมาตรฐาน ของโครงการ
ให้แก่ผู้น าชุมชุน เช่น มีการจัดอบรมหรือเอกสารในการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานของวัสดุในการ
ก่อสร้างให้แก่ผู้น าชุมชนในแต่ละโครงการ 

3. การประสานงานกัน ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ควรมีให้มากขึ้นและดีกว่าเดิมทุกขั้นตอน 
เพ่ือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
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ประชาชนในชุมชน เช่น ให้มีตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานในการแก้ไขเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ให้กับประชาชนในชุมชนมากขึ้น 

4. ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่าง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องใน
แต่ละงาน โดยมีการพูดคุยกับทางชุมชนหรือผู้น าชุมชน เช่น ให้หน่วยงานรัฐส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการ
พูดคุยกับทางชุมชนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ก่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

5. ควรมีการจัดซื้อและส่งมอบวัสดุตรงตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้ชุมชนมีปัญหาเรื่อง
แรงงาน เช่น การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ควรให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ก าหนดเวลา เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงาน 

6. ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ควรรีบแจ้งกลับให้ทางชุมชนได้รับทราบโดยด่วน 
เพ่ือที่ทางชุมชนจะได้มีเวลาในการท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการใหม่ที่เหมาะสม เช่น โครงการที่
ไม่ผ่านการอนุมัติ ควรมีเจ้าหน้าที่ในการแจ้งถึงปัญหาและเหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้แก่ชุมชนโดย
ด่วน เพ่ือหาทางแก้ไขหรือคัดเลือกโครงการใหม่ที่เหมาะสม 

7. ควรเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการที่เป็นความต้องการ
ของแต่ละชุมชน และครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายอย่างครบถ้วน เช่น โครงการก่อสร้างลานเอกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพียงเพ่ิมงบประมาณหรือมีการประสานงานพูดคุยกับประชาชนเพ่ือหา
งบประมาณเพ่ิมเติมจะท าให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

8. จัดท าโครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากกว่าเดิมตามความต้องการของประชาชน  
เช่น ฝายชะลอน้ า และการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่ง

ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
ส าหรับข้อเสนอแนะด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา 

ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ สรุปได้ดังตารางที่ 7.1  
 
ตารางที่ 7.1  ข้อเสนอแนะด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่ง

ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
เกณฑ์ในการประเมินระบบและกลไก ข้อเสนอแนะ 

แนวทาง (Approach) มีการวางแนวทางของระบบอย่างชัดเจน โดยมีข้อก าหนด
รายละเอียด กฎเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบหรือระยะเวลาของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและเหมาะสมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานในแต่ละข้ันตอนให้เกิด
มาตรฐานของระบบ เพ่ิมการท างานอย่างมีระบบมากข้ึน เช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน การก าหนดช่วง
ระยะเวลาการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด
มาตรฐานของระบบ 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 
เกณฑ์ในการประเมินระบบและกลไก ข้อเสนอแนะ 

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
(Deployment) 

น าแนวทางของระบบทุกขั้นตอน ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกัน รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งหมด 
สู่การปฏิบัติงานที่สมบูรณ์โดยไร้จุดอ่อน ไม่มีความแตกต่างที่
ส าคัญของหน่วยงานใด ๆ เพ่ือให้เป็ นมาตรฐานและน า
แนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เหมาะสมได้ เช่น มีการประชุม
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงหน้าที่ของตัวเองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ มีการอบรมให้
ค าแนะน า ในแนวทางของระบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ตรงกันกับทุกหน่วยงาน และถ่ายทอดความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด าเนินงานนั้น ๆ  

การเรียนรู้ (Learning) มีกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้ข้อมูลจริงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเรียนรู้ วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ และน าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกของโครงการให้มี
มาตรฐาน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีการน าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมาประชุม เพ่ือประเมินทุกโครงการ
โดยใช้ข้อมูลจริงจากทุกหน่วยงาน น ามาเรียนรู้ วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทุกขั้นตอน เพ่ือมาปรับปรุงพัฒนา
ระบบให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การบูรณาการ (Integration) มีแนวทางการบูรณาการ โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่ง
ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ในปัจจุบัน
และอนาคตเป็นอย่างดี เช่น ควรมีการประชุมร่วมกันของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแนวทางบูรณาการของกระบวนการให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการวิถีครูบา วิถีหน้า

หมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
จากโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่ 3 ระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็น

ระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดในการเลือกโครงการ
และวิธีปฏิบัติงานเท่านั้น การเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับที่ 4 ระดับการสร้างความ
ร่วมมือ (To Collaborate) นั้น ต้องมองประชาชนเป็นหุ้นส่วนของโครงการ โดยประชาชนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขในทุก
ขั้นตอนของโครงการ โดยยึดความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจเป็นหลัก ดังนี้ 
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1. ให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนในโครงการนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดการระบุ
ปัญหา พัฒนาทางเลือก แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชน หรือตัวแทน
ประชาชนในทุก ๆ ขั้นตอน มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในทุก ๆ ด้าน ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ เช่น ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ควรให้มีการประชุม
ระหว่างตัวแทนประชาชนกับภาครัฐ ให้ประชาชน เข้าใจ รับรู้ถึงปัญหา เพ่ือหาข้อสรุปในโครงการ
ร่วมกัน รวมถึงให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในหารจัดซื้อจัดจ้าง หรือเลื อกวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ   

2. ให้ประชาชน หรือตัวแทนประชาชนรับทราบถึงผู้ดูแลและควบคุมโครงการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ เพ่ือให้การติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น ให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ ในขั้นตอนที่ประชาชนไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
3. ให้ประชาชน หรือตัวแทนประชาชนรับทราบ แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม

ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ ตลอดจนการด าเนินโครงการและ
การประเมินผลโครงการร่วมกับภาครัฐ เช่น ควรมีการประเมินการโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยให้
ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการนั้น ๆ 
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