
 

 

ความเป็นมาของโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (1) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน รวมทั้งต้องประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ(จังหวัดของตน) เพ่ือให้
การจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 7 ก าหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นในข้อ 28 ของระเบียบดังกล่าว ยังก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท า
หน้าที่ในการก าหนดแนวทางและวิธีการในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรายงานผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมและผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (4) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถให้หน่วยงานหรือบุคคลากรภายนอก เข้าร่วมด าเนินการหรือมอบหมายด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัดล าพูน จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัด และท าหน้าที่
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลภายในจังหวัด รวมทั้ง
ประสานงานด้านการวางแผนพัฒนา เพ่ือมิให้มีการด าเนินงานซ้ าซ้อน ซึ่งการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน สามารถจ าแนกแนวทางการด าเนินงานหลักๆ ได้ 2 แนวทาง คือ การด าเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบที่ก าหนดไว้ และการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง) ที่ได้สัญญาประชาคมกับ
ประชาชนไว้ในช่วงเวลาที่หาเสียงเลือกตั้ง 

การด าเนินงานตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดการ
ระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาและมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งในส่วนขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดล าพูนนั้น ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ส่วนการด าเนินงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้เสนอต่อประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดล าพูนมาแปลงสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่
กระบวนการแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการ
พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนยังคงแนวคิด “วิถีครูบา วิถี
หน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์” มาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อน
และพัฒนาจังหวัดล าพูน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังคงมีโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
บูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้น าท้องถิ่น (ก านัน) ในฐานะผู้แทนประชาชนในระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางรอยวิถีแห่งศรัทธาของ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา แบบ “หน้าหมู่” เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และทันต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 8 
อ าเภอของจังหวัดล าพูน วงเงินงบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ดังนั้นการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับ
การประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ตลอดจน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในส่วนที่ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
3. เพ่ือประเมินผลโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับ

ผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1. ประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และประเมินผลส าเร็จของ

โครงการจากการด าเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

- ประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หรือแผนพัฒนาสามปีของ อปท. โดยมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยเทียบกับเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่ อปท.
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ก าหนดขึ้น มีข้อมูลแสดงถึงผลลัพธ์ที่บรรลุเป็นรูปธรรม และรายงานให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ 

- ประเมินผลส าเร็จของโครงการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการด าเนินงานหรือการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ชัดเจนและรายงานให้ สภา
ท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
1. ด าเนินการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ และโครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาหรือแผนพัฒนาสามปีของ อปท. และท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. รวบรวมหลักฐาน/ข้อมูล/ผลการด าเนินงานของโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงโครงการที่ได้ด าเนินการตามนโยบายที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และโครงการที่ได้
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

3. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินผล 
4. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ในแผนยุทธศาสตร์ ตามขอบเขตการศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้  
ซึ่งมีขอบเขตของการวิเคราะห์ คือ 
1. การประเมิน  output และ outcome ของการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2560 (Action Plan) ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละ
โครงการเนื่องจากไม่มีรายงานผลการด าเนินการ จึงไม่สามารถวิเคราะห์เชิงประจักษ์ได้ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์แผนงานที่เป็นโครงการเท่านั้น โดยไม่วิเคราะห์การจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ รายจ่ายประจ าปี เช่น เงินเดือนประจ า เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 
2560 ส่งผลให้บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ถึงระยะเวลา
สิ้นสุดของปีงบประมาณ หรือมีอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ 

และเพ่ือแสดงความส าเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

1. กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นค่าร้อยละ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ค่าร้อยละความส าเร็จ  =  ผลการด าเนินงานจริง x 100 

                                          เป้าหมายตามแผน 
2. กรณีตัวชี้วัดก าหนดไว้เป็นระดับ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 60 
ระดับ 2 หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69.99 
ระดับ 3 หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79.99 
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ระดับ 4 หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89.99 
ระดับ 5 หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3. กรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ค่าร้อยละความส าเร็จ  =  ผลการด าเนินงานจริง x 100 

                                           เป้าหมายตามแผน 
2. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์คุณภาพการให้บริการที่ให้ความส าคัญกับปัจจัย 4 ด้าน คือ  
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 
- ด้านช่องทางในการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
1. ด าเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้

ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงโครงการที่ได้ด าเนินการตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูนแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และโครงการที่ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2. ด าเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ร่วมกับกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ตัวอย่างจ านวน 5 
โครงการ/กิจกรรม และท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนอย่างน้อย
โครงการ/กิจกรรมละ 50 คน ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้รับบริการไม่ถึง 50 คน จะใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า
หรือเท่ากับจ านวนผู้รับบริการ ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

2.1 งานด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 300 คน ดังนั้นจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 

2.2 งานด้านวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีพ้ืนบ้าน มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 366 คน ดังนั้นจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน 

2.3 งานด้านนันทนาการ ได้แก่ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬากลาง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน มีจ านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน 300 คน ดังนั้นจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 

2.4 งานด้านการบริการการศึกษา ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เก็บรวบรวมจากประชากรทั้งหมด จ านวน 16 คน 

2.5 งานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 286 คน ดังนั้นจะใช้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 
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3. ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มี
ลักษณะแนวค าถามแบบ Rating Scale ดังนี้ 

ก าหนดระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด 
ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจต่อการให้บริการน้อย 
ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง 
ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจต่อการให้บริการมาก 
ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด 

4. ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. จากนั้นน ามาข้อมูลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และแปลความหมายความพึงพอใจ ดังนี้  

คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมากท่ีสุด  
คะแนน 3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมาก 
คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการน้อย 
คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการน้อยที่สุด 

3. ประเมินผลโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

- ประเมินระบบและกลไกในการด าเนินงานของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วม 
คิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ 
วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
1. จากขอบเขตการด าเนินงานของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน 

ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างโครงการทุกประเภท ประเภทละ 1 โครงการ โดยค านึงถึงการกระจายให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ โดย
โครงการที่ถูกสุ่มเลือก ต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ร่วมกับกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-dept Interview) กับผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละโครงการ ดังนี้ 
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1.1 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า ได้แก่ 

- โครงการสร้างฝายชะลอน้ า บ้านแม่แสม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 10 คน 

1.2 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ ส าหรับขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ได้แก่  

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านธิ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งหมด 6 คน 

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสันดอนฮอม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรกรในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้งหมด 12 คน 

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหนองยวง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งหมด 7 
คน 

1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมถนน ถังเก็บน้ าเหมืองฝาย 
สระเก็บน้ าและสิ่งสาธารณประโยชน์จ าเป็นต่างๆ ได้แก่ 

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านขี้เหล็ก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหมด 13 คน 

- โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันเจริญ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 8 คน 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาและวางท่อ บ้านวังดินใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประปาหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน 
รวมทั้งหมด 22 คน 

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอลุง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 8 คน 

- โครงการปรับปรุงก าแพงกันดินพร้อมราวกันตกและเทลานคอนกรีตข้างก าแพงกันดิน 
บ้านเหล่ายาวเหนือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล กรรมการ
หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 17 คน 

- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกเทศบาล ประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 10 
คน 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาและวางท่อ บ้านเวียงหนองล่อง กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประปาหมู่บ้าน ประชาชนใน
หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 15 คน 
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- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหียง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 5 คน 

3. ท าการการวิเคราะห์ระบบและกลไก โดยใช้แนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้
พิจารณาการให้ความหมายและระดับของระบบ ดังนี้ 

ระบบ หมายถึง แนวทางซึ่งมีการจัดขั้นตอนไว้เป็นล าดับ สามารถท าซ้ าได้ และแสดงการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับของระบบ ดังนี้ 

 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

0% -20% ไม่มีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 
21% - 40% แสดงให้เห็นว่ามีการก าหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน 
41% - 60% แสดงให้เห็นว่ามีการก าหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการได้อย่างชัดเจน 
61% - 80% แสดงให้เห็นว่ามีการก าหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการได้อย่างชัดเจน และสามารถให้หน่วยงานอื่นท าซ้ าได้ 
81% - 100% แสดงให้เห็นว่ามีการก าหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการได้อย่างชัดเจน สามารถให้หน่วยงานอ่ืนท าซ้ าได้ และสามารถก าหนด
มาตรฐานของระบบได ้

 
ส่วนการประเมินการมีส่วนร่วมได้ใช้แนวทางของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ดังนี้ 

 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ระดับท่ี 1 แสดงการมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) 
ระดับท่ี 2 แสดงการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 
ระดับท่ี 3 แสดงการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) 
ระดับท่ี 4 แสดงการมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) 
ระดับท่ี 5 แสดงการมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) 
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สาระส าคัญของผลการวิจัย 
 
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 อีกท้ังหลายๆโครงการ ด าเนินตาม
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ระยะเวลาที่วางแผนไว้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการแต่ละโครงการไม่สามารถประเมินถึงการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานได้ เนื่องจากขาดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานซึ่งสะท้อนถึงการบรรลุวิสัยทัศน์
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 ส่วนด้านที่ได้ระดับความ
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 ร่วมท 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 
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จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ประชาชนไม่ต้องกังวลถึงความยุ่งยากในการด าเนินงานในส่วนนี้ รวมถึงช่วยดูแลและ
ตรวจสอบโครงการให้เป็นไปได้ด้วยดี  

จากการที่ประชาชนในชุมชนรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่ง
ศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์นั้น ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และเกิดผลประโยชน์
อันเป็นผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์ในส่วนของความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต หมู่บ้านมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เกิดประโยชน์ในชุมชน ท าให้เศรษฐกิจในชุมชน
ดีขึ้น 

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 
 

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
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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 

2. ควรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาผลมาปรับปรุงส าหรับการพัฒนาการ
ด าเนินงานในอนาคต และมีการสร้างรูปแบบมาตรฐานของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการเป็นมาตรฐ าน
เดียว เพ่ือความสะดวก และประสิทธิภาพในการจัดท าของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ส าหรับการน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจได ้ 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ

โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และโครงการ

วิถีครูบา วิถี หน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในส่วนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเชิงรุก 
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3. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่
ละโครงการ 

4. ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดล าพูน บูรณาการโครงการ
ร่วมกันทั้งในส่วนผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ 

5. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน ตามโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล าพูน 
1. จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือกระชับ

ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการให้บริการประชาชน เช่น การจัดการอบรมเชิงสัมมนาร่วมกันระหว่าง
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในแต่ละกอง ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยจิต
บริการสาธารณะ เข้าใจถึงพันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ ร่วมกันสรุปผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้ปฏิบัติงานส าเร็จในปีงบประมาณ ปี 
2560 ทั้งในส่วนของปัจจัยในความส าเร็จ อุปสรรคในการด าเนินโครงการ แล้วจึงหาข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ในปีงบประมาณ ปี 2561 ต่อไป 

2. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
อ่ืน ๆ ของจังหวัดล าพูนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ กิจกรรมที่จัดร่วมกัน 
เพ่ือที่จะได้กระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามารับบริการ ได้รับทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึงและชัดเจน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน โดยให้ค านึงถึงหลักการหลักการในการประสานประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชนในจังหวัดล าพูนเป็นหลัก 

3. จัดให้มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้กับประชาชน
ผู้สนใจข้อมูลข่าวสาร ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและกระจายข้อมูลต่อไปให้กับประชาชนในจังหวัดล าพูน ใน
วงกว้างต่อไป เช่น การจัดตั้งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ในการลงข่าวสารทั้งในส่วนของเว็บไซต์ , 
Facebook และสื่อต่าง ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้ด าเนินการอยู่ โดยให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ในโครงการต่าง ๆ จัดส่งรูปภาพ และรายงานผลสัมฤทธิ์ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ส่งให้ผู้รับหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จัดท าลงในสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน รวมถึงให้ผู้จัดท ากิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ร่วม
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนให้แก่ประชาชน
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ผู้ใช้บริการได้รับทราบ พร้อมกับป้ายไวนิลในโครงการต่าง ๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ทุกแผ่นป้ายในทุกโครงการ 

4. จัดให้มีการท ารายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ โดยรายงานให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และ
ข้อจ ากัดในการจัดท าโครงการ แล้วจึงรวบรวมส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น การจัดให้มีข้อตกลงในการจัดท า
รายงาน ภายหลังที่ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส าเร็จลุล่วงแล้วให้น าส่งฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โดยในรายงานขอให้ระบุผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่ได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการ
จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 

5. จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนที่รับผิดชอบ
งานบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ กับกลุ่มเครือข่ายของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น การประสานเครือข่ายชุมชน ผ่านกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ๆ อย่างเช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของสาธารณสุข , เครือข่ายก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือเป็นแนวร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการรับฟัง
ข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่ง
เครือข่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า 

ร่วมรับผลประโยชน์ 
1. ควรมีการวางระบบและกลไกที่เป็นหลักเกณฑ์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็นแนวทาง

เดียวกัน เช่น ให้หน่วยงานรัฐมีการก าหนดกฎเกณฑ์ และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 
2. ควรที่จะถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการประมาณการวัสดุ และมาตรฐาน ของโครงการให้แก่ผู้น าชุม

ชุน เช่น มีการจัดอบรมหรือเอกสารในการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานของวัสดุในการก่อสร้างให้แก่ผู้น า
ชุมชนในแต่ละโครงการ 

3. การประสานงานกัน ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ควรมีให้มากขึ้นและดีกว่าเดิมทุกขั้นตอน เพ่ือ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชน 
เช่น ให้มีตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานในการแก้ไขเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ให้กับประชาชนในชุมชน
มากขึ้น 

4. ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่าง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละงาน 
โดยมีการพูดคุยกับทางชุมชนหรือผู้น าชุมชน เช่น ให้หน่วยงานรัฐส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการพูดคุยกับทางชุมชนใน
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เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ก่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

5. ควรมีการจัดซื้อและส่งมอบวัสดุตรงตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้ชุมชนมีปัญหาเรื่องแรงงาน เช่ น 
การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ควรให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ก าหนดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้าน
แรงงาน 

6. ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ควรรีบแจ้งกลับให้ทางชุมชนได้รับทราบโดยด่วน เพ่ือที่ทาง
ชุมชนจะได้มีเวลาในการท าประชาคมเพ่ือคัดเลือกโครงการใหม่ที่ เหมาะสม เช่น โครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ 
ควรมีเจ้าหน้าที่ในการแจ้งถึงปัญหาและเหตุผลที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้แก่ชุมชนโดยด่วน เพ่ือหาทางแก้ไขหรือ
คัดเลือกโครงการใหม่ที่เหมาะสม 

7. ควรเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการที่เป็นความต้องการของแต่ละ
ชุมชน และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างครบถ้วน เช่น โครงการก่อสร้างลานเอกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพียงเพ่ิมงบประมาณหรือมีการประสานงานพูดคุยกับประชาชนเพ่ือหางบประมาณเพ่ิมเติมจะท าให้สามารถ
ด าเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 

8. จัดท าโครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากกว่าเดิมตามความต้องการของประชาชน  เช่น ฝาย
ชะลอน้ า และการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา 

ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
ส าหรับข้อเสนอแนะด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วม

ทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ สรุปได้ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะด้านระบบและกลไกของโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถีแห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

 
เกณฑ์ในการประเมินระบบและกลไก ข้อเสนอแนะ 

แนวทาง (Approach) 

มีการวางแนวทางของระบบอย่างชัดเจน โดยมีข้อก าหนด
รายละเอียด กฎเกณฑ์ ผู้รับผิดชอบหรือระยะเวลาของแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและเหมาะสมตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนให้เกิด
มาตรฐานของระบบ เพ่ิมการท างานอย่างมีระบบมากขึ้น เช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน การก าหนดช่วง
ระยะเวลาการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิด
มาตรฐานของระบบ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

เกณฑ์ในการประเมินระบบและกลไก ข้อเสนอแนะ 

การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
(Deployment) 

น าแนวทางของระบบทุกขั้นตอน ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกัน รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ที่จ าเป็นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งหมด 
สู่การปฏิบัติงานที่สมบูรณ์โดยไร้จุดอ่อน ไม่มีความแตกต่างที่
ส าคัญของหน่วยงานใด ๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและน าแนวทาง
ไปใช้กับหน่วยงานที่เหมาะสมได้ เช่น มีการประชุมเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบถึงหน้าที่ของตัวเองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 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 ใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี เช่น ควรมีการประชุมร่วมกัน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแนวทางบูรณาการของกระบวนการ
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการวิถีครูบา วิถีหน้าหมู่ วิถี
แห่งศรัทธา ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 

จากโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่ 3 ระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) เป็นระดับที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดในการเลือกโครงการและวิธีปฏิบัติงาน
เท่านั้น การเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับท่ี 4 ระดับการสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) 
นั้น ต้องมองประชาชนเป็นหุ้นส่วนของโครงการ โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ
ต้ังแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขในทุกขั้นตอนของโครงการ โดยยึดความคิดเห็นของ
ประชาชนในการตัดสินใจเป็นหลัก ดังนี้ 

1. ให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนในโครงการนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิดการระบุปัญหา 
พัฒนาทางเลือก แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชน หรือตัวแทนประชาชนในทุก ๆ 
ขั้นตอน มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในทุก ๆ ด้าน ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น ขั้นตอนในการ
อนุมัติโครงการ ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ควรให้มีการประชุมระหว่างตัวแทนประชาชนกับภาครัฐ 
ให้ประชาชน เข้าใจ รับรู้ถึงปัญหา เพื่อหาข้อสรุปในโครงการร่วมกัน รวมถึงให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชน
มีส่วนร่วมในหารจัดซื้อจัดจ้าง หรือเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ   

2. ให้ประชาชน หรือตัวแทนประชาชนรับทราบถึงผู้ดูแลและควบคุมโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ เพ่ือให้การติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ให้ประชาชน
หรือตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของโครงการ ในขั้นตอนที่ประชาชนไม่
สามารถด าเนินการเองได้ 

3. ให้ประชาชน หรือตัวแทนประชาชนรับทราบ แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิม
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การพิจารณาโครงการ ตลอดจนการด าเนินโครงการและ
การประเมินผลโครงการร่วมกับภาครัฐ เช่น ควรมีการประเมินการโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยให้
ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการนั้น ๆ 

 
 
 
 


