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ค์ำานำา

ป้ระเทศไทยให้่ควิามสำาคัญกับัการพััฒนาทั�งในด้้านการส่งเสรมิการ
เติ่บัโต่ทางเศรษฐกิจั เพ่ั�อยกระดั้บัคุณ์ภาพัชีวิติ่คนในสังคม ในขณ์ะเดี้ยวิกัน  
ก็มุ่งสร้างสังคมที�เป็้น “สังคมแห่่งคุณ์ธรรม” ควิบัคู่ไป้ด้้วิย เพ่ั�อให้่คนในป้ระเทศ
อยู่ร่วิมกันอย่างเป็้นสุข และเป็้นรากฐานที�มั�นคงของการพััฒนาในระยะยาวิต่าม
แนวิคิด้ “คุณ์ธรรมนำาการพััฒนา” ส่วินห่น่�งของการพััฒนาจ่ังมุ่งเน้นการ 
ส่งเสรมิคุณ์ธรรมในทุกระดั้บั เพ่ั�อให้่เกิด้การพััฒนาบุัคคลห่รอืองค์กรที�มี
คุณ์ลักษณ์ะพ่ังป้ระสงค์ โด้ยคุณ์ธรรมที�พ่ังป้ระสงค์ให้่เกิด้ข่�นกับัคนไทยดั้งที�
ป้รากฏในแผนแม่บัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ ฉบัับัที� 1 ป้ระกอบัด้้วิย
คุณ์ธรรมสำาคัญ 4 ป้ระการ ได้้แก่ พัอเพีัยง มีวินัิย สุจัรติ่ และจิัต่อาสา

แผนงานบูัรณ์าการยุทธศาสต่ร์เป้้าห่มายด้้านสังคม แผนงานคนไทย 
4.0 สนับัสนุนโด้ยสำานักงานการวิจัิัยแห่่งชาต่ ิ(วิช.) เป็้นแผนงานห่น่�งที�มุ่งเน้น
การวิจัิัยและการสร้างนวัิต่กรรมเพ่ั�อสนับัสนุนให้่คนไทยมีคุณ์ธรรม รวิมถ่งมุ่ง
ส่งเสรมิให้่คนไทยมค่ีานิยมและพัฤต่กิรรมที�พ่ังป้ระสงค ์โด้ยมุ่งห่วิงัให่เ้กิด้กระแส
สังคมที�ย่ด้มั�นในควิามด้ทีี�จัะชว่ิยผลักดั้นให้่เกิด้คนไทย 4.0 ที�เก่ง คิด้เป็้น ทำาเป็้น
มีคุณ์ธรรมที�สำาคัญทั�ง 4 ป้ระการ เพ่ั�อเป็้นกำาลังขับัเคล่�อนป้ระเทศไทย 4.0  
ให้่ไป้สู่สงัคมที�มีควิามสขุและควิามยั�งย่น ดั้งนั�น เพั่�อเป็้นพ่ั�นฐานในการผลกัดั้น
และขยายผลให่้เกิด้สังคมแห่่งคุณ์ธรรมในวิงกวิ้าง จัำาเป็้นต้่องมีการศ่กษา
ต้่นแบับับุัคคลห่รอืองค์กรแห่่งคณุ์ธรรมที�ป้ระสบัควิามสำาเร็จั เพ่ั�อเป็้นต้่นแบับั
ในการศ่กษาแนวิทาง สามารถนำาไป้สู่การแลกเป้ลี�ยนเรยีนรู้และขยายผลให้่เกิด้
ผลลัพัธ์ในวิงกวิา้ง

แผนงานฯ คนไทย 4.0 จ่ังได้้สนับัสนุนงบัป้ระมาณ์ในการศ่กษาเร ื�อง“
องค์กรป้กครองส่วินท้องถิ�นต้่นแบับัคุณ์ธรรม: กรณี์ศ่กษาเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์
จัังห่วิัด้ลำาพูัน” มีวิัต่ถุป้ระสงค์เพ่ั�อศ่กษาผลสัมฤทธิ�และปั้จัจััยแห่่งควิามสำาเร็จั
ในการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ ที�จัะนำาไป้สู่การสร้างสังคมคุณ์ธรรม
ผลการศ่กษาจัะเป็้นแนวิทางให้่องค์กรป้กครองส่วินท้องถิ�น (อป้ท.) อ่�นๆ 
สามารถเรยีนรู้ควิามสำาเร็จัและนำาแนวิทางของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ไป้ป้ระยุกต์่
ใช้ในการบัรหิ่ารจััด้การองค์กรของต่น เพ่ั�อพััฒนาไป้สู่การเป็้นองค์กรคุณ์ธรรม
ต่่อไป้
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ผู้เขียนห่วัิงเป็้นอย่างยิ�งว่ิา การศ่กษานี�จัะทำาให้่ผู้อ่านเล็งเห็่นถ่งควิาม
สำาคัญของการสร้างสังคมแห่่งคุณ์ธรรมที�เกิด้จัากควิามร่วิมม่อของทุกภาคส่วิน
ในสังคม โด้ยเฉพัาะบัทบัาทของ อป้ท. ที�จัะเป็้นห่น่�งในกลไกสำาคัญในการ 
ขับัเคล่�อน เน่�องจัาก อป้ท. เป็้นองค์กรที�มีควิามใกล้ชิด้กับัป้ระชาชนมากที�สุด้ 
และ อป้ท. สามารถออกแบับัการด้ำาเนินงานและส่งเสรมิให้่คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วินร่วิมในการพััฒนาและสร้างสังคมแห่่งคุณ์ธรรมได้้ดั้งกรณี์ศ่กษาที�ยกมา 
และห่วิังวิ่าผลการศ่กษานี�จัะนำาไป้สู่การแลกเป้ลี�ยนเรยีนรู้ร่วิมกันของ อป้ท.  
เพ่ั�อนำาไป้สู่การขยายผลต่่อไป้ 

อรรถพัันธ์ สารวิงศ์
กุมภาพัันธ์ 2563
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ก่ต้ต่้กรรมประกาศึ

การศ่กษาเร ื�อง “องค์กรป้กครองส่วินท้องถิ�นต้่นแบับัคุณ์ธรรม: กรณี์
ศ่กษาเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ จัังห่วัิด้ลำาพูัน” ได้้รับัการสนับัสนุนงบัป้ระมาณ์การ
ศ่กษาจัากแผนงานบูัรณ์าการยุทธศาสต่ร์เป้้าห่มายด้้านสังคม แผนงานคนไทย 
4.0 สำานักงานการวิจัิัยแห่่งชาติ่ (วิช.) เพ่ั�อถอด้บัทเรยีนให้่เห็่นปั้จัจััยแห่่งควิาม
สำาเร็จัจัากการด้ำาเนินงานของ อป้ท. ที�นำาไป้สู่การสร้างสังคมคุณ์ธรรม 

ผู้เขียนใคร่ขอขอบัพัระคุณ์ ศาสต่ราจัารย์ ด้ร.มิ�งสรรพ์ั ขาวิสอาด้  
ป้ระธานบัรหิ่ารแผนงานฯ คนไทย 4.0 ที�ได้้กรุณ์าเปิ้ด้ป้ระเด็้นและให้่โอกาสใน
การด้ำาเนินการศ่กษาครั�งนี� อีกทั�งยังได้้ให้่คำาป้รกึษาและคำาแนะนำาที�เป็้น
ป้ระโยชน์สำาห่รับัการศ่กษาในครั�งนี�

ขอขอบัพัระคณุ์ คุณ์ขยัน วิพิัรห่มชยั อดี้ต่นายกเทศมนต่รเีทศบัาลต่ำาบัล
อุโมงค์ คุณ์อรวิรรณ์ ขวิ้างจัิต่ต์่ อดี้ต่รองนายกเทศมนต่รตี่ำาบัลอุโมงค์  
คุณ์จัันทร์เพ็ัญ สุทธิจัริะพัันธ์ รองป้ลัด้เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ คุณ์ฤทัยรัต่น์ ขัด้ร ิ
ผู้อำานวิยการกองสวัิสดิ้การสังคม คุณ์ขวิัญนภา ยาจัันทร์ นักพััฒนาชุมชน
ชำานาญการ และเจ้ัาห่น้าที�ของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ทุกท่าน ที�ได้้กรุณ์าให้่ข้อมูล
นำาสำารวิจักิจักรรม และอำานวิยควิามสะด้วิกในการติ่ด้ต่่อป้ระสานงานกลุ่มผู้ให้่
ข้อมูลสำาคัญในชมุชน และขอขอบัพัระคณุ์ชาวิต่ำาบัลอโุมงคที์�กรุณ์าให่ข้้อมูลและ
ให้่ควิามร่วิมม่อในกิจักรรมการศ่กษาต่่างๆ ที�ผ่านมาของผู้เขียนเป็้นอย่างดี้ 
ทำาให้่การศ่กษาสามารถบัรรลุผลไป้ได้้ด้้วิยดี้ 

ขอขอบัพัระคุณ์ คุณ์ณั์ฐพัล อนันต์่ธนสาร ที�ได้้กรุณ์าให้่คำาป้รกึษา 
ในการวิเิคราะห์่ผลเชิงป้รมิาณ์ ขอขอบัพัระคุณ์เจ้ัาห่น้าที�ห่น่วิยบัรหิ่ารจััด้การ
และส่งมอบัผลลัพัธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU) สถาบัันวิจัิัยสังคม 
มห่าวิทิยาลัยเชียงให่ม่ และเจ้ัาห่น้าที�มูลนิธิสถาบัันศ่กษานโยบัายสาธารณ์ะ 
ทุกท่านที�ได้้กรุณ์าอำานวิยควิามสะด้วิกในการด้ำาเนินการต่่างๆ ที�เกี�ยวิข้องกับั
การศ่กษาให้่แก่ผู้เขียนเป็้นอย่างดี้ 

ขอขอบัคุณ์พัระคุณ์แผนงานฯ คนไทย 4.0 สำานักงานการวิจัิัยแห่่งชาติ่ 
(วิช.) ห่น่วิยงานผู้สนับัสนุนงบัป้ระมาณ์ด้ำาเนินการศ่กษา ต่ลอด้จันผู้มีส่วินร่วิม
ที�ไม่สามารถกล่าวินามได้้ทั�งห่มด้ จ่ังขอขอบัพัระคุณ์ไวิ ้ณ์ โอกาสนี�

อรรถพัันธ์ สารวิงศ์
กุมภาพัันธ์ 2563
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องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�นต้้นแบบคุ์ณธรรม:
ถิ่อดบท้เรียนกรณศึีึกษาเท้ศึบาลต้ำาบลอโุมงค์์จัังหวดั
ลำาพููน

1. บท้นำา

การพััฒนาป้ระเทศให่้เป็้นไป้อย่างสมดุ้ลและยั�งย่นท่ามกลางการ
เป้ลี�ยนแป้ลงอย่างรวิด้เร็วิมีควิามท้าทายสูง ซ่ึ่�งจัำาเป็้นต้่องพััฒนาทุกมิติ่ไป้
พัร้อมๆ กัน ทั�งการพััฒนาด้้านองค์ควิามรู้ เทคโนโลยี และนวัิต่กรรม ที�เป็้น
พ่ั�นฐานของการพััฒนาที�จัะนำาไป้สู่การเติ่บัโต่ทางเศรษฐกิจั และจัะต้่องพััฒนา
ควิบัคู่ไป้กับัการสร้างพ่ั�นฐานทางสังคมที�เข้มแข็งที�จัะทำาให้่คนอยู่ร่วิมกันอย่าง
เป็้นสุข ดั้งนั�น การสร้าง “สังคมแห่่งคุณ์ธรรม” จ่ังเป็้นอีกห่น่�งเป้้าห่มายสำาคัญ
ที�จัะช่วิยส่งเสรมิการพััฒนาให้่เป็้นไป้อย่างมีคุณ์ภาพั สำาห่รับัป้ระเทศไทยได้้
ป้ระกาศแผนแม่บัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ ฉบัับัที� 1 (พั.ศ. 2559-2564) 
เพ่ั�อขับัเคล่�อนการสร้างสังคมแห่่งคุณ์ธรรมให้่เป็้นไป้ต่ามแผนยุทธศาสต่ร์ชาติ่ 
20 ปี้ และโมเด้ลป้ระเทศไทย 4.0 โด้ยมีแนวิคิด้ “คุณ์ธรรมนำาการพััฒนา”  
ที�มุ่งเน้นการสร้างควิามเข้มแข็งจัากภายในและสร้างรากฐานที�มั�นคงสำาห่รับั 
การพััฒนาป้ระเทศในระยะยาวิ 

การส่งเสรมิสังคมแห่่งคุณ์ธรรมมีห่ลายระดั้บั ตั่�งแต่่การส่งเสรมิ
คุณ์ธรรมในระดั้บับุัคคลที�มุ่งเน้นให้่บุัคคลมีการป้ระพัฤติ่ป้ฏิบััติ่ที�ดี้ ไป้จันถ่ง
ระดั้บัองค์กรที�มุ่งเน้นให้่องค์กรมีการด้ำาเนินงานให้่บัรรลุผลด้้วิยควิามถูกต้่อง
เห่มาะสม ซ่ึ่�งจัะส่งผลให้่เกิด้เป็้นสังคมที�ทุกคนอยู่ร่วิมกันอย่างมีควิามสุข 
ในภาพัรวิม ทั�งนี� ในแผนแมบ่ัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาต่ไิด้้ระบุัถ่งคุณ์ธรรมที�
พ่ังป้ระสงค์และต้่องการให้่มีอยู่ในสังคมไทย 4 ป้ระการสำาคัญ ได้้แก่ พัอเพีัยง
มีวินัิย สุจัรติ่ และจิัต่อาสา 

การศ่กษาแนวิทางป้ฏิบััติ่ที�ดี้ (good practice) และการถอด้บัทเรยีน
จัากบุัคคลห่รอืองค์กรที�ป้ระพัฤติ่ต่ามห่ลักคุณ์ธรรมและป้ระสบัผลสำาเร็จัในการ
ด้ำาเนินชีวิติ่ห่รอืการด้ำาเนินงานด้้วิยห่ลักคุณ์ธรรม เป็้นอีกห่น่�งวิธีิการในสร้าง
การเรยีนรู้ สร้างควิามเข้าใจั และค้นห่าปั้จัจััยที�เป็้นของควิามควิามสำาเร็จั  
เพ่ั�อนำาแนวิทางเห่ล่านั�นไป้เป็้นแบับัอย่างและส่งเสรมิให้่เกิด้การป้ระยุกต์่ใช้และ
ขยายผลให้่เกิด้ผลกระทบัในวิงกว้ิางต่่อไป้ อย่างไรก็ดี้ ในการถอด้บัทเรยีนนั�น 
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มีป้ระเด็้นสำาคัญที�ต้่องพิัจัารณ์า ค่อ 1) บุัคคลห่รอืองค์กรนั�นมีผลงานเชิง
ป้ระจัักษ์ที�สะท้อนถ่งการป้ระพัฤต่ิห่รอืการด้ำาเนินงานที�มีคุณ์ธรรมห่รอืไม่  
2) มีเคร ื�องชี�วิดั้ใด้ที�สะท้อนถ่งการมีคุณ์ธรรม และ 3) มีปั้จัจััยแห่่งควิามสำาเร็จั
ห่รอืปั้จัจััยสนับัสนุนใด้ที�ส่งเสรมิให้่บัรรลุเป้้าห่มายคุณ์ธรรมนั�นได้้

ในงานการศ่กษานี�สนใจัถอด้บัทเรยีนบัทบัาทขององค์กรป้กครองส่วิน
ท้องถิ�น (อป้ท.) ในการเป็้นองค์กรต้่นแบับัคุณ์ธรรม เน่�องจัาก อป้ท. เป็้น
องคก์รภาครัฐที�มีควิามใกลชิ้ด้กับัป้ระชาชนมากที�สุด้ และเป็้นอีกห่น่�งองค์กรที�
มีศักยภาพัที�จัะส่งเสรมิการสร้างสังคมคุณ์ธรรมให้่เกิด้ข่�นในชุมชน การศ่กษานี�
จ่ังได้้เล่อกกรณี์ศ่กษา ค่อ เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ อำาเภอเม่อง จัังห่วิัด้ลำาพูัน  
มาเป็้นต้่นแบับัในการถอด้บัทเรยีน เน่�องจัากเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์เป็้น อป้ท. 
แห่่งห่น่�งที�มีควิามโด้ด้เด่้นในด้้านกระบัวินการด้ำาเนินงานในการให้่บัรกิาร
สาธารณ์ะแก่ป้ระชาชนในพ่ั�นที�และการสร้างจิัต่อาสา การศ่กษานี�จ่ังต้่องการ
ศ่กษาผลสัมฤทธิ�และปั้จัจััยแห่่งควิามสำาเร็จัในการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัล
อุโมงค์ในแง่มุมที�นำาไป้สู่การส่งเสรมิสังคมคุณ์ธรรม บัทเรยีนที�ได้้จัะเป็้นแนวิทาง
ให้่ อป้ท. อ่�นๆ ได้้ศ่กษาและเรยีนรู้แนวิทางในการบัรหิ่ารจััด้การที�สอด้คล้องกับั
องค์กรของต่น เพ่ั�อนำาไป้สู่การพััฒนาเป็้นองค์กรคุณ์ธรรมต่่อไป้

2. วัต้ถุิ่ประส่งค์์การศึึกษา
เพ่ั�อถอด้บัทเรยีนการด้ำาเนินงานของ อป้ท. ที�เป็้นองค์กรต้่นแบับั

คุณ์ธรรม กรณี์ศ่กษาเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ จัังห่วัิด้ลำาพูัน

3. ท้บท้วนวรรณกรรม

3.1	 คุุณธรรมกัับกัารพััฒนาประเทศไทย
สำานักงานราชบััณ์ฑิิต่ยสภา (2554) ได้้ระบุัคำาวิา่ “คุณ์ธรรม” ห่มายถ่ง

สภาพัคุณ์งามควิามดี้ กล่าวิค่อ “คุณ์ธรรม” เป็้นธรรมะที�เป็้นควิามดี้และก่อให้่
เกิด้ป้ระโยชน์สุขแก่มวิลมนุษย์ ซ่ึ่�งเป็้นสิ�งที�บุัคคลควิรมีป้ระจัำาต่นและเป็้นสิ�ง
สำาคัญที�จัะต้่องป้ลูกฝัังให้่เจัรญิแนบัแน่นแก่คนในสังคมก่อนควิามรู้อ่�นๆ อีกทั�ง
ยังควิรป้ลูกฝัังตั่�งแต่่อยู่ในวัิยเยาว์ิและป้ลูกฝัังอย่างต่่อเน่�องไม่ให้่ขาด้ต่อน  
ส่วินคณ์ะกรรมการส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ (2561) ได้้ระบุัวิ่า “คุณ์ธรรม” 
ห่มายถ่ง สภาพัควิามด้ีที�เกิด้ข่�นในจิัต่ใจัคน และแสด้งออกเป็้นการป้ระพัฤต่ิ
ป้ฏิบััติ่ที�ดี้จันเคยชิน ก่อให้่เกิด้ป้ระโยชน์สุขในสังคม จัากควิามห่มายข้างต้่น
สะท้อนให้่เห็่นวิ่า คุณ์ธรรมเป็้นสิ�งดี้งาม จัำาเป็้นต้่องป้ลูกฝัังให้่เกิด้การป้ฏิบััต่ิ
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จันเป็้นนิสัยและเกิด้การต่ระห่นักรู้ เม่�อทุกคนป้ฏิบััติ่ต่นต่ามห่ลักคุณ์ธรรม  
ย่อมก่อให้่เกิด้ป้ระโยชนสุ์ขต่่อทั�งต่นเองและสงัคม ดั้งนั�น การพััฒนาบันพ่ั�นฐาน
คุณ์ธรรมจ่ังเป็้นเป้้าห่มายที�พ่ังป้ระสงค์ โด้ยมุ่งห่วัิงให้่เกิด้การป้ระพัฤติ่ป้ฏิบััติ่
ที�เห่มาะสมทั�งในระดั้บับุัคคล องค์กร และชุมชน เพ่ั�อนำาไป้สู่สังคมที�คนอยู่ 
ร่วิมกันอย่างมีควิามสุข

จัากป้ระกาศแผนแม่บัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ ฉบัับัที� 1 (พั.ศ. 
2559-2564) ได้้กำาห่นด้วิสัิยทัศน์เพ่ั�อส่งเสรมิให้่คนไทยมคุีณ์ธรรมเป็้นรากฐาน
สำาคัญในการด้ำารงชีวิติ่ ดั้งนั�น แผนแม่บัทฉบัับันี�จ่ังมุ่งส่งเสรมิคุณ์ธรรม 
ทั�งในระดั้บับุัคคล องค์กร และป้ระชาสังคม โด้ยมีเป้้าห่มายให้่ “คุณ์ธรรมเป็้น
ตั่วินำาการพััฒนา” เพ่ั�อนำาสังคมไทยไป้สู่สังคมคุณ์ธรรม เป็้นสังคมที�บัุคคลมี
การป้ระพัฤต่ิถูกต้่องดี้งาม ย่ด้มั�นในสถาบัันห่ลักของชาต่ิ อันจัะนำาไป้สู่ควิาม
สงบัสุข ควิามสมานฉันท์ และการพััฒนาที�ทำาให้่เกิด้สมดุ้ลทั�งทางวิัต่ถุและ 
จิัต่ใจั

การส่งเสรมิคุณ์ธรรมมีทั�งในระด้บัับุัคคลและองคก์ร โด้ยในระด้บัับุัคคล
ได้้มุ่งเน้นให้่บุัคคลได้้ขัด้เกลาพัฤติ่กรรมและต่ระห่นักรู้ในการป้ฏิบััติ่ต่นในทาง 
ที�ดี้ ป้ระกอบัด้้วิยคุณ์ธรรม 4 กลุ่ม ค่อ 1) คุณ์ธรรมที�เป็้นปั้จัจััยผลักดั้น  
ซ่ึ่�งเป็้นปั้จัจััยที�ทำาให้่คนเกิด้ควิามเพีัยรพัยายามทำาในสิ�งที�มุ่งห่มายไวิ้ให้่สำาเร็จั 
ได้้แก่ ควิามมีวินัิย ควิามอด้ทน และควิามขยัน 2) คุณ์ธรรมที�เป็้นปั้จัจััย 
ห่ล่อเลี�ยง ซ่ึ่�งเป็้นปั้จัจััยที�เป็้นแรงผลักดั้นให้่เกิด้คุณ์ธรรม ได้้แก่ ควิามซ่ึ่�อสัต่ย์
ควิามซ่ึ่�อต่รง และควิามรับัผิด้ชอบั 3) คุณ์ธรรมที�เป็้นปั้จัจััยเห่นี�ยวิรั�ง ซ่ึ่�งเป็้น
ปั้จัจััยที�ไม่ให้่คนทำาในสิ�งที�ไม่ถูกต้่อง ได้้แก ่ควิามมสีติ่ และควิามพัอเพัยีง และ 
4) คุณ์ธรรมที�เป็้นปั้จัจััยสนับัสนุน ซ่ึ่�งเป็้นปั้จัจััยที�ทำาให้่คนเข้าไป้มีส่วินร่วิมทำา
กิจักรรมต่่างๆ โด้ยมุ่งห่วัิงผลป้ระโยชน์ส่วินรวิม ได้้แก่ ควิามเมต่ต่ากรุณ์า 
ควิามกตั่ญญูู และควิามเสียสละ อย่างไรก็ดี้ การด้ำารงชีวิติ่ของบุัคคลย่อม 
ต้่องมีป้ฏิสัมพัันธ์กับัผู้อ่�นในสังคม ดั้งนั�น จ่ังจัำาเป็้นต้่องมีคุณ์ธรรมในการอยู่
ร่วิมกับัผู้อ่�นในสังคม โด้ยมีห่ลักสำาคัญ 2 ป้ระการ ค่อ 1) ไม่พ่ังทำาให้่ผู้อ่�น 
และส่วินรวิมมีควิามทุกข์ และ 2) พ่ังทำาให้่ผู้อ่�นและส่วินรวิมมีควิามสุข  
(คณ์ะกรรมการส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่, 2561)

ส่วินในระด้ับัองค์กร ได้้มีการส่งเสรมิให้่องค์กรด้ำาเนินงานอย่างมี
คุณ์ธรรม โด้ยองค์กรคุณ์ธรรม ค่อ องค์กรห่รอืห่น่วิยงานที�ผู้นำาและสมาชิกของ
องค์กรแสด้งเจัต่นารมณ์์และมุ่งมั�นด้ำาเนินการส่งเสรมิคุณ์ธรรมในองค์กร และ
เป็้นองค์กรที�มีส่วินร่วิมสร้างสังคมคุณ์ธรรม โด้ยมีการบัรหิ่ารจััด้การองค์กร
ต่ามห่ลักคุณ์ธรรม ห่ลักธรรมาภิบัาล ห่รอืห่ลักการบัรหิ่ารกิจัการบ้ัานเม่องที�ดี้
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รวิมถ่งมีการส่งเสรมิและสนับัสนุนให้่สมาชิกในองค์กรย่ด้มั�นคุณ์ธรรมเป็้นฐาน
ในการด้ำาเนินชีวิติ่และป้ฏิบััติ่งาน และมีส่วินร่วิมรณ์รงค์ส่งเสรมิคุณ์ธรรมให้่กับั
ป้ระชาชน ชุมชน (กระทรวิงวิฒันธรรม, 2561) 

อย่างไรก็ดี้ ต่ามแนวิคิด้ “คุณ์ธรรมเป็้นตั่วินำาการพััฒนา” ในแผน 
แม่บัทฯ ได้้มีการกำาห่นด้คุณ์ธรรมที�พ่ังป้ระสงค์ของสังคมไทย เพั่�อนำาสังคม 
ให้่ไป้สู่สังคมแห่่งคุณ์ธรรมต่ามแผนยุทธศาสต่ร์ชาติ่ 20 ปี้ อันป้ระกอบัด้้วิย
คุณ์ธรรมที�สำาคัญ 4 ป้ระการ ได้้แก่

1) พอเพียง ค่อ ควิามพัอเพีัยงในการด้ำาเนินชีวิติ่ ย่ด้ห่ลักทางสายกลาง
มีเห่ตุ่ผล ใช้ควิามรู้ในการต่ัด้สินใจัอย่างรอบัคอบั มีควิามพัอป้ระมาณ์ พัอด้ี  
ไม่เบีัยด้เบีัยนต่นเอง สังคม และสิ�งแวิด้ล้อม ไม่ป้ระมาท สร้างภูมิคุ้มกันที�ดี้และ
รู้เท่าทันการเป้ลี�ยนแป้ลง

2) วินัิัย ค่อ การย่ด้มั�นและรับัผิด้ชอบัในห่นา้ที�ของต่น ทั�งวินัิยต่่อต่นเอง
ในการผลักดั้นชีวิติ่ให้่ก้าวิห่น้า วินัิยต่่อองค์กร สังคม ป้ฏิบััติ่ต่ามจัรยิธรรม 
จัรรยาบัรรณ์ และเคารพัต่่อกฎห่มาย 

3) สุุจริติ ค่อ ควิามซ่ึ่�อต่รง ควิามซ่ึ่�อสัต่ย์สุจัรติ่ ย่ด้มั�นและย่นห่ยัด้ใน
การรักษาควิามจัรงิ ควิามถูกต้่อง ควิามเป็้นธรรม กล้าป้ฏิเสธการกระทำาที�ไม่
ซ่ึ่�อต่รง ไม่ซ่ึ่�อสัต่ย์ของบุัคคลอ่�นที�จัะก่อให้่เกิด้ควิามเสียห่ายต่่อส่วินรวิม 

4) จิตอาสุา ค่อ การเป็้นผู้ที�ใส่ใจัต่่อสังคมสาธารณ์ะและอาสาลงม่อทำา
อย่างใด้อย่างห่น่�ง อันมิใช่ห่น้าที�ของต่นด้้วิยควิามรัก ควิามสามัคคี เพ่ั�อ
ป้ระโยชนข์องผู้อ่�น สังคม และป้ระเทศชาต่ ิโด้ยมไิด้้ห่วิงัผลต่อบัแทน ทำาควิาม
ดี้เพ่ั�อควิามดี้ เอ่�ออาทรต่่อคนร่วิมสังคม ทำาอย่างสมำ�าเสมอจันเป็้นนิสัย

จัะพับัวิ่า ในยุทธศาสต่ร์ระดั้บัชาต่ิได้้ให้่ควิามสำาคัญกับัการนำาเอาห่ลัก
คุณ์ธรรมมาเป็้นพ่ั�นฐานในการสง่เสรมิการพััฒนาควิบัคู่ไป้การพััฒนาทางด้้าน
อ่�นๆ เพ่ั�อมุ่งสร้างควิามเข้มแข็งทางสังคมที�จัะห่นุนเสรมิการพััฒนาป้ระเทศ 
ในภาพัรวิม โด้ยมุ่งส่งเสรมิให้่เกิด้การเป้ลี�ยนแป้ลงพัฤติ่กรรมในระดั้บับุัคคล  
การส่งเสรมิคุณ์ธรรมในองค์กร เพ่ั�อให้่เกิด้การพััฒนาที�มีควิามสอด้คล้องและ
ขับัเคล่�อนไป้พัร้อมกันทั�งระบับั 

อป้ท. ในฐานะที�เป็้นห่น่�งในองค์กรในท้องถิ�นที�มีบัทบัาทในการพััฒนา
และให้่บัรกิารสาธารณ์ะแก่ป้ระชาชนในระด้ับัเล็กสุด้ และมีควิามใกล้ชิด้กับั
ป้ระชาชนในพ่ั�นที�มากที�สุด้ จ่ังเป็้นอีกห่น่�งองค์กรที�จัะเป็้นกลไกสำาคัญในการ
ผลักดั้นและส่งเสรมิคุณ์ธรรมให้่เกิด้ข่�นทั�งในองค์กร ป้ระชาชน และชุมชน 
โด้ยรวิม รวิมถ่งสามารถช่วิยห่นุนเสรมิและเช่�อมโยงควิามร่วิมม่อของสถาบััน
ห่ลักในชุมชน ได้้แก่ บ้ัาน วิดั้ และโรงเรยีน ในการส่งเสรมิการต่ระห่นักรู้ด้้าน
คุณ์ธรรมในชุมชนให้่เพิั�มข่�นได้้
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3.2	 องค์ุกัรปกัคุรองส่่วนท้องถ่ิ่�น	(อปท.)	กัับกัารดำำาเน่นงานอย่างมีคุุณธรรม

3.2.1 การิบริหิาริจัดการิองค์์กริทีี่�ดี
อป้ท. มีห่น้าที�โด้ยต่รงในการจััด้ห่าและให้่บัรกิารสาธารณ์ะแก่ป้ระชาชน

อย่างเฉพัาะเจัาะจังในท้องถิ�น ทั�งการจััด้การเกี�ยวิกับัสภาพัแวิด้ล้อม การอำานวิย
ควิามสะด้วิก การส่งเสรมิอาชีพั รวิมถ่งการจััด้สวิัสดิ้การ เพ่ั�อต่อบัสนอง 
ควิามต้่องการของป้ระชาชนในแต่่ละท้องถิ�นที�มีควิามแต่กต่่างกันไป้ (สมคิด้ 
เลิศไพัฑูิรย์, 2547 อ้างถ่งใน ณั์ฐพัล ใจัจัรงิ และกฤษณ์์ วิงศ์วิเิศษธร) โด้ยมี
เป้้าห่มายเพ่ั�อยกระดั้บัคุณ์ภาพัชีวิติ่ของคนในท้องถิ�นให้่ดี้ข่�น 

อย่างไรก็ดี้ การพิัจัารณ์าผลสำาเร็จัที�เกิด้ข่�นจัากการด้ำาเนินนโยบัาย
สาธารณ์ะจัำาเป็้นต้่องพิัจัารณ์าถ่งกระบัวินการด้ำาเนินงานที�ดี้ด้้วิย การบัรหิ่าร
จััด้การที�ดี้ห่รอืการด้ำาเนนิการที�มีธรรมาภบิัาล (good governance) ห่มายถ่ง
การบัรหิ่ารงานสาธารณ์ะที�ให้่ควิามสำาคัญกับัห่ลักการป้ระชาธิป้ไต่ยแบับัมี 
ส่วินร่วิมและมีป้ระชาชนเป็้นศูนย์กลาง (อัษฎางค์ ป้าณิ์กบุัต่ร, ม.ป้.ป้.) ซ่ึ่�ง
เกี�ยวิข้องกับัการจััด้โครงสร้างและควิามสัมพัันธ์ของอำานาจัทางการเม่องทั�งที�
เป็้นทางการและไม่เป็้นทางการของภาคส่วินต่่างๆ ในสังคม เพ่ั�อนำาไป้สู่การ
ตั่ด้สินใจัใช้ทรัพัยากรเพ่ั�อบัรหิ่ารจััด้การและแก้ปั้ญห่าของพ่ั�นที�อย่างมี
ป้ระสิทธิภาพั รวิมถ่งการส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมของทุกฝ่ัายในการกำาห่นด้และ
นำานโยบัายสาธารณ์ะไป้สู่การป้ฏิบััติ่ภายใต้่กรอบัและกระบัวินการทางกฎห่มาย
อันชอบัธรรม (UNESCAP, n.d., อ้างถ่งใน ป้ธาน สุวิรรณ์มงคล, 2558) 

สำานักงานโครงการพััฒนาแห่่งสห่ป้ระชาชาติ่ (United Nations  
Development Programme: UNDP) (1997) ได้้กำาห่นด้คุณ์ลักษณ์ะของ
การบัรหิ่ารจััด้การที�ดี้ห่รอืธรรมาภิบัาลไวิ้ 9 ป้ระการ ค่อ 1) การมีส่วินร่วิม 
(participation) 2) นิติ่ธรรม (rule of law) 3) ควิามโป้ร่งใส (transpar-
ency) 4) การต่อบัสนอง (responsiveness) 5) การมุ่งเน้นฉันทามต่ิ 
(consensus-oriented) 6) ควิามเสมอภาค/ควิามเที�ยงธรรม (equity)  
7) ป้ระสิทธิภาพัและป้ระสิทธิผล (efficiency and effectiveness)  
8) ควิามรับัผิด้ชอบั (accountability) และ 9) วิสัิยทัศน์เชิงยุทธศาสต่ร์ของ
ผู้บัรหิ่าร (strategic vision) จัะพับัวิ่า การด้ำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบัาล 
สะท้อนให้่เห็่นถ่งการบัรหิ่ารจััด้การที�ให้่ควิามสำาคัญกับัผู้มีส่วินได้้ส่วินเสียที�จัะ
ได้้รับัผลกระทบัจัากการบัรหิ่ารจััด้การนั�น ในแง่ อป้ท. กลุ่มผู้มีส่วินได้้ส่วินเสีย
สำาคัญที�สุด้ ค่อ ป้ระชาชน อาจักล่าวิได้้วิ่าการบัรหิ่ารจััด้การอย่างมีธรรมา 
ภิบัาลของ อป้ท. จ่ังเป็้นการด้ำาเนินงานเพ่ั�อมุ่งให้่เกิด้ผลป้ระโยชน์สูงสุด้แก่
ป้ระชาชน
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นอกจัากนี� การบัรหิ่ารงานของภาครัฐในช่วิงในทศวิรรษ 2000 ก็ได้้ให้่
ควิามสำาคัญกับัการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชนมากข่�น และเกิด้เป็้นกระบัวินทัศน์
ให่มใ่นการบัรหิ่ารงานของรัฐ ค่อ กระบัวินทศัน์การกำากับัดู้แลกิจัการสาธารณ์ะ
แนวิให่ม่ (new public government paradigm) กระบัวินทัศน์ดั้งกล่าวิ
ให้่ควิามสำาคัญกับัการยกระดั้บัภาคป้ระชาสังคมให้่มีควิามสำาคัญเท่าเทียมกับั
ภาครัฐและภาคเอกชน โด้ยมุ่งให้่ป้ระชาชนมส่ีวินร่วิมในการให่บ้ัรกิารสาธารณ์ะ
มีส่วินร่วิมในการตั่ด้สินใจัร่วิมกับัภาครัฐ ในด้้านจัรยิธรรมการบัรหิ่ารจ่ังเน้นไป้
ที�ค่านิยมและการสร้างแรงจัูงใจัให่้เจ้ัาห่น้าที�ราชการอุทิศต่นเพั่�อป้ระโยชน์
สาธารณ์ะ ซ่ึ่�งแต่กต่่างจัากกระบัวินทศัน์การบัรหิ่ารในอด้ตี่ที�เป็้นกระบัวินทศัน์
การบัรหิ่ารงานของรัฐแบับัดั้�งเดิ้ม (traditional administration para-
digm) ที�เจ้ัาห่น้าที�ราชการจัะเน้นให้่ควิามสำาคัญกับัควิามภักดี้ต่่อสายบัังคับั
บััญชา ย่ด้มั�นในกฎระเบีัยบั และลำาดั้บัการป้ฏิบััต่ิงานที�เป็้นขั�นต่อนจัากการ
บัังคับับััญชา และกระบัวินทัศน์การจััด้การภาครัฐแนวิให่ม่ (new public 
management paradigm) ที�เน้นป้ระสิทธิภาพัเชิงกระบัวินการบัรหิ่ารงาน
แบับัเอกชนมากกว่ิาเป็้นการทำางานเพ่ั�อต่อบัสนองควิามต้่องการและเป้้าห่มาย
ของสังคม (พัลอย ส่บัวิเิศษ, 2561)

การบัรหิ่ารงานขององค์กรภาครัฐต่ามแนวิทางของการกำากับัดู้แล
กิจัการสาธารณ์ะแนวิให่ม่ มีค่านิยมห่ลัก 4 ป้ระการ ค่อ 1) เน้นผลป้ระโยชน์
ของสาธารณ์ะ 2) ส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชน 3) ให่้ควิามสำาคัญใน
การสร้างเครอืข่ายควิามร่วิมม่อกับัป้ระชาชน และ 4) เพิั�มขีด้ควิามสามารถของ
ป้ระชาชนในการให้่บัรกิารสาธารณ์ะ เรยีกจัรยิธรรมจัากการบัรหิ่ารงานด้้วิย 
ค่านิยมเห่ล่านี�วิ่าเป็้น “จัรยิธรรมที�มุ่งเน้นป้ระชาชน (citizenship ethic)” 
(Christensen and Laegreid, 2011; Denhardt and Denhardt, 2011 
อ้างถ่งใน พัลอย ส่บัวิเิศษ, 2561)

สำาห่รับัในป้ระเทศไทย พับัว่ิา มีแนวิทางในการกำากับัทิศทางขององค์กร
ภาครัฐให้่มีการบัรหิ่ารจััด้การองค์กรที�ดี้ ต่ามพัระราชกฤษฎีกาว่ิาด้้วิย 
ห่ลักเกณ์ฑ์ิและวิธีิการบัรหิ่ารกิจัการบ้ัานเม่องที�ดี้ พั.ศ. 2546 ได้้กำาห่นด้ 
ห่ลักเกณ์ฑ์ิและวิธีิการบัรหิ่ารจััด้การที�ดี้สำาห่รับัองค์กร เพ่ั�อเป็้นแนวิทางในการ
บัรหิ่ารราชการแผน่ดิ้นให้่เกิด้ป้ระโยชนสุ์ขแก่ป้ระชาชน เกดิ้ผลสมัฤทธิ�ต่่อภารกจิั
ของรัฐ มีป้ระสิทธิภาพั เกิด้ควิามคุ้มค่าในเชิงภารกิจัของรัฐ ลด้ขั�นต่อนการ
ป้ฏิบััติ่งานที�เกินควิามจัำาเป็้น ให้่ป้ระชาชนได้้รับัการอำานวิยควิามสะด้วิกและได้้
รับัการต่อบัสนองต่ามควิามต่อ้งการ รวิมทั�งมีการป้ระเมนิผลการป้ฏบัิัติ่ราชการ
อย่างสมำ�าเสมอ 
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ส่วินในระดั้บั อป้ท. ได้้มีการกำาห่นด้มาต่รฐานทางคุณ์ธรรมและ
จัรยิธรรม เพ่ั�อเป็้นแนวิทางป้ฏิบััติ่ กำากับัพัฤติ่กรรมและควิามป้ระพัฤติ่ในการ
ด้ำาเนินงานของเจั้าห่น้าที�ของห่น่วิยงาน ได้้แก่ 1) การตั่�งมั�นอยู่ในศีลธรรม 
ป้ฏิบััติ่ห่น้าที�ด้้วิยควิามซ่ึ่�อสัต่ย์สุจัรติ่ เสียสละ และมีควิามรับัผิด้ชอบั 2) การ
ป้ฏิบััต่ิห่น้าที�อย่างเปิ้ด้เผย โป้ร่งใส ต่รวิจัสอบัได้้ 3) การให้่บัรกิารด้้วิยควิาม
เสมอภาค สะด้วิก รวิด้เร็วิ มีอัธยาศัยไมต่ร ีโด้ยย่ด้ป้ระโยชน์ของป้ระชาชน 
เป็้นห่ลัก 4) การป้ฏิบััติ่ห่น้าที�โด้ยย่ด้ผลสัมฤทธิ�ของงานอย่างคุ้มค่า และ 5) 
การพััฒนาทักษะ ควิามรู้ควิามสามารถให้่ทันสมัยอยู่เสมอ 

จัะพับัวิา่ แนวิป้ฏิบััติ่ที�พ่ังป้ระสงค์ข้างต้่นมีลักษณ์ะเป็้นแนวิทางป้ฏิบััติ่
ขององค์กรภาครัฐเพ่ั�อนำาไป้สู่การจััด้การที�ดี้ในมุมป้ระสิทธิภาพัขององคก์รเป็้น
ห่ลัก ซ่ึ่�งมักเป็้นการรับัรองห่รอืป้ระเมินกระบัวินการด้ำาเนินงานของต่นเอง
เฉพัาะภายในองค์กร และยังขาด้การป้ระเมินในเชิงป้ระสิทธิผล โด้ยเฉพัาะ 
มุมมองของผู้รับับัรกิาร ค่อ ป้ระชาชน ซ่ึ่�งเป็้นผู้มีส่วินได้้ส่วินเสียสำาคัญจัากการ
บัรหิ่ารจััด้การขององค์กรภาครัฐ ผลสำาเร็จัของการด้ำาเนินงานที�แท้จัรงิควิรเป็้น
ผลสะท้อนที�มาจัากป้ระชาชน เช่น ควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชนซ่ึ่�งเป็้นตั่วิชี�วิัด้
ห่น่�งที�จัะช่วิยสะทอ้นให้่เห็่นถ่งผลสมัฤทธิ�ของการด้ำาเนินงาน และยงัมีผลต่่อการ
ส่งเสรมิภาพัลักษณ์์ที�ดี้ขององค์กร (ศูนย์คุณ์ธรรมและมห่าวิทิยาลัยมหิ่ด้ล, 
ม.ป้.ป้.) ห่รอืควิามไวิว้ิางใจัของป้ระชาชนต่่อการด้ำาเนินงานขององค์กรก็เป็้นอีก
ปั้จัจััยที�ช่วิยสะทอ้นผลสำาเร็จัได้้ โด้ยเฉพัาะในแงก่ารด้ำาเนินงานอย่างมีคุณ์ธรรม
ขององค์กร 

3.2.2 การิสุร้ิางค์วิามไว้ิวิางใจ
การสร้างควิามไวิ้วิางใจั (trust) เป็้นอีกปั้จัจััยสำาคัญที�สะท้อนควิาม

สำาเร็จัขององค์กร เน่�องจัากควิามไว้ิวิางใจัของป้ระชาชน มักส่�อถ่งฉันทามติ่ร่วิม
เกี�ยวิกับัค่านิยม การให้่ควิามสำาคัญ และการยอมรับัของป้ระชาชน นอกจัากนี�
ยังส่�อถ่งควิามคาด้ห่วัิงของป้ระชาชนเกี�ยวิกับัรูป้แบับัการด้ำาเนินงานขององค์กร
ภาครัฐที�ควิรจัะเป็้น และการมีป้ฏิสัมพัันธ์ระห่วิ่างองค์กรกับัป้ระชาชน  
(Cheema, 2010) ควิามไวิ้วิางใจัของป้ระชาชนยังมีผลต่่อควิามสำาเร็จัของ
องค์กรภาครัฐ เน่�องจัากผลสำาเร็จัของนโยบัายสาธารณ์ะต่่างๆ มักจัะข่�นอยู่กับั
การต่อบัสนองเชิงพัฤติ่กรรมของป้ระชาชน เช่น การด้ำาเนินโครงการห่รอืการ
ออกกฎระเบีัยบัต่่างๆ ของรัฐจัะสามารถบัรรลุผลได้้ ข่�นอยู่กับัการให้่ควิาม 
ร่วิมม่อและการป้ฏิบััติ่ต่ามของป้ระชาชน นอกจัากนี� ควิามไว้ิวิางใจัยังช่วิยเพิั�ม
ควิามเช่�อมั�นในการด้ำาเนินงานของรัฐ โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งในด้้านควิามโป้ร่งใส
ทางการเงิน (OECD, 2017)
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OECD (2017) ได้้ระบุัปั้จัจััยที�ก่อให้่เกิด้ควิามไว้ิวิางใจัต่่อองค์กรภาครัฐ
ที�สำาคัญ 2 ปั้จัจััยห่ลัก ได้้แก ่1) ควิามสามารถ (competency) และ 2) ค่านิยม
(value) ขององค์กร ในด้้านควิามสามารถ ค่อ การด้ำาเนินงานที�มีป้ระสิทธิภาพั
มีสมรรถนะ มีการตั่ด้สินใจัในการสร้างและส่งมอบับัรกิารสาธารณ์ะที�ดี้ รวิมถ่ง
การมีควิามรับัผิด้ชอบั ป้ระกอบัด้้วิย การต่อบัสนอง (responsiveness)  
ที�เป็้นควิามสามารถในการส่งมอบับัรกิารสาธารณ์ะให้่แก่ป้ระชาชน รวิมถ่งการ
รับัฟัังและต่อบัสนองต่ามผลสะท้อนกลับัของป้ระชาชน และควิามน่าเช่�อถ่อ 
(reliability) ที�เป็้นควิามสามารถในการจััด้บัรกิารต่ามควิามต้่องการที�คาด้ห่วัิง
ของป้ระชาชนได้้อย่างมีป้ระสิทธิภาพั สามารถจััด้การปั้ญห่าห่รอืรับัม่อกับัควิาม
ไม่แน่นอนทั�งในทางเศรษฐกิจั สังคม และสิ�งแวิด้ล้อมที�จัะเกิด้ข่�นกับัชุมชนได้้

อีกห่น่�งปั้จัจััยที�มีผลต่่อควิามไว้ิวิางใจั ค่อ ค่านิยมขององค์กร ซ่ึ่�งเป็้น
ปั้จัจััยที�แสด้งให้่เห็่นเจัต่นาพ่ั�นฐานที�เป็้นแนวิทางป้ฏิบััติ่และการแสด้งออกของ
องค์กร ในมิติ่ค่านิยมมีปั้จัจััยที�สำาคัญ ป้ระกอบัด้้วิย ควิามซึ่่�อสัต่ย์ (integrity) 
เป็้นการใช้อำานาจัและทรัพัยากรสาธารณ์ะอย่างมีจัรยิธรรมห่รอืไม่มีการ
คอร์รัป้ชัน การเปิ้ด้กวิ้าง (openness) เป็้นการเปิ้ด้เผยข้อมูล ร่วิมป้รกึษา 
และรับัฟัังป้ระชาชน เพ่ั�อให้่ป้ระชาชนรับัทราบัสิ�งที�องค์กรกำาลังด้ำาเนินการ และ
ควิามเป็้นธรรม (fairness) เป็้นการพััฒนาในทุกๆ เง่�อนไขของเศรษฐกิจั 
และสังคม จัะพับัว่ิา นอกจัากควิามสามารถของบุัคลากรในองค์กรที�สามารถ
ทำางานได้้อย่างมีป้ระสิทธิภาพัแล้วิ องค์กรยังต้่องมีค่านิยมที�สะท้อนถ่งการ
ด้ำาเนินงานอย่างมีคุณ์ธรรม ทั�งควิามซึ่่�อสัต่ย์ ควิามโป้ร่งใส ควิามเป็้นธรรม 
ซ่ึ่�งปั้จัจััยเห่ล่านี�มีผลต่่อควิามไว้ิวิางใจัของป้ระชาชน

จัากการศ่กษาของ Beshi และ Kaur (2019) ที�ได้้ต่รวิจัสอบัธรรมา 
ภิบัาลต่่อควิามไว้ิวิางใจัของของป้ระชาชนต่่อรัฐบัาลท้องถิ�น พับัว่ิา ปั้จัจััยที�มี
ผลต่่อควิามไว้ิวิางใจัของป้ระชาชนต่่อการด้ำาเนินงานของ อป้ท. ข่�นอยู่กับัการ
รับัรู้ของป้ระชาชนในเร ื�องควิามโป้ร่งใส (transparency) การต่อบัสนอง 
(responsiveness) และควิามรับัผิด้ชอบั (accountability) นอกจัากนี� 
ควิามน่าเช่�อถ่อในรัฐบัาลยังสามารถป้ระเมินได้้จัาก 4 ส่วิน ได้้แก่ ควิามนิยม 
(goodwill) ควิามสามารถ (competency) กระบัวินการ (procedural) 
และผลการป้ฏิบััติ่งาน (performance) (Cheema, 2010)

จัะพับัว่ิา ในการบัรหิ่ารจััด้การ องค์กรภาครัฐจัะต้่องมีทั�งควิามสามารถ
และคุณ์ธรรมป้ระกอบักัน ซ่ึ่�งจัะมีผลต่่อการสร้างควิามไว้ิวิางใจัของป้ระชาชน 
ที�มีต่่อการด้ำาเนินงานขององค์กร กล่าวิค่อ องค์กรภาครัฐจัำาเป็้นต้่องมี 
ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับัควิามต้่องการและป้ระสบัการณ์์ของป้ระชาชน และสามารถ
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ต่อบัสนองควิามต้่องการของป้ระชาชนได้้อย่างสอด้คล้อง รวิมถ่งมีกระบัวินการ
ด้ำาเนินงานที�มีป้ระสิทธิภาพั มีจัรยิธรรม และมีนโยบัายที�เป็้นธรรม (Yang 
and Holzer, 2006 cited in Beshi and Kaur, 2019) 

โด้ยสรุป้ ควิามไวิ้วิางใจัของป้ระชาชนเป็้นผลสะท้อนมาจัากมุมมอง 
ของป้ระชาชนจัากการรับับัรกิารห่รอืการรับัรู้เกี�ยวิกับัการป้ฏิบััติ่งานของรัฐ  
ซ่ึ่�งเป็้นผลส่บัเน่�องมาจัากการต่ระห่นักรู้และมองเห็่นการด้ำาเนินงานของรัฐ 
ทั�งในด้้านควิามสามารถและด้้านการมีคุณ์ธรรมในมิติ่ต่่างๆ เช่น ควิามซ่ึ่�อสัต่ย์
ควิามเป็้นธรรม ควิามโป้ร่งใส เป็้นต้่น

3.3	 องค์ุกัรปกัคุรองส่่วนท้องถ่ิ่�นกัับกัารพััฒนาจ่ิตอาส่า
การส่งเสรมิให้่คนในชุมชนมีส่วินร่วิมในการพััฒนาเป็้นอีกห่น่�งแนวิทาง

บัรรลุผลสำาเร็จัของนโยบัายสาธารณ์ะและยังเป็้นอีกองค์ป้ระกอบัของการ 
ด้ำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบัาลที�เน้นการมีส่วินร่วิม ในปั้จัจุับัันองค์กรภาครัฐ
นิยมส่งเสรมิให้่ป้ระชาชนมีส่วินร่วิมในการพััฒนาชุมชนในฐานะ “อาสาสมัคร” 
อาสาสมัครถ่อวิ่าเป็้นอีกกลุ่มทุนทางสังคม (social capital) ในชุมชน 
ที�เกิด้ข่�นจัากองค์ป้ระกอบัต่่างๆ อันเป็้นผลมาจัากควิามไวิ้เน่�อเช่�อใจั ควิาม
เก่�อกูลและพ่ั�งพัาอาศัยกัน บัรรทัด้ฐานของพัฤติ่กรรมร่วิม ควิามรู้ส่กผูกพัันและ
เป็้นเจ้ัาของร่วิม เครอืข่ายสังคมทั�งที�เป็้นทางการและไม่เป็้นทางการ เป็้นต้่น 
(Kay, 2006) ในทางสังคมวิทิยา จัะพับัวิา่ ควิามสัมพัันธ์ทางสังคม (social 
ties) มีส่วินช่วิยในการเป็้นอาสาสมัคร (Hustinx et al., 2010) และองคก์ร
ที�ต้่องการอาสาสมัครมักจัะแสวิงห่าอาสาสมัครจัากสมาชิกที�อยู่ในเครอืข่ายทาง
สังคมนั�นด้้วิย (Pearce, 1993) Wilson (2000) ยังได้้อธิบัายการเป็้นอาสา
สมัครว่ิา นอกจัากปั้จัจััยส่วินบุัคคล ที�เน้นเร ื�องแรงจูังใจัห่รอืการเข้าใจัต่นเอง
แล้วิ ปั้จัจััยของบุัคคลในฐานะเป็้นส่วินห่น่�งของสังคมก็ยังมีผลต่่อการตั่ด้สินใจั
ทำางานอาสาสมัคร โด้ยเฉพัาะเร ื�องควิามสัมพัันธ์ทางสังคมและกิจักรรมของ
องค์กร (organizational activity)

ในทางรัฐศาสต่ร์ ให้่ควิามสนใจัเกี�ยวิกับัควิามเป็้นพัลเม่อง (citizen-
ship) ของคนในสังคม และมองว่ิาการอาสาสมัครเป็้นอีกกิจักรรมที�ช่วิยส่งเสรมิ
ควิามเป็้นพัลเม่อง Verba et al. (1995 cited in Hustinx et al., 2010) 
กล่าวิวิ่า การอาสาสมัครเป็้นกิจักรรมที�เปิ้ด้โอกาสให่้พัลเม่องได้้เพิั�มพูันทักษะ
ของพัลเม่องและส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมทางการเม่อง นอกจัากนี� ในทาง
สังคมวิทิยายังมองวิ่ากิจักรรมอาสาสมัครเป็้นกิจักรรมบัรกิารสังคมที�เป็้นการ
รวิบัรวิมทุนมนุษย์ (human capital) เช่น องค์ควิามรู้ ทักษะ และแรงงาน
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ที�ไม่มีต้่นทุนทางการเงนิของอาสาสมคัรไวิอ้ย่างมห่าศาล การทำางานอาสาสมคัร
ยังเป็้นการแสด้งออกเบ่ั�องต้่นของคุณ์ค่าของควิามเป็้นมนุษย์ เช่น การเห็่นแก่
ผู้อ่�น ควิามเห็่นอกเห็่นใจั การคำาน่งถ่งผู้อ่�น ควิามมีนำ�าใจั ควิามรับัผิด้ชอบัต่่อ
สังคม และจิัต่วิญิญาณ์ของชุมชน ซ่ึ่�งเป็้นการแสด้งออกพ่ั�นฐานของการอยู่ 
ร่วิมกันในสังคม โด้ยคุณ์ค่าต่่างๆ เห่ล่านี�อาจัเกิด้ข่�นผ่านการเรยีนรู้จัาก 
มุมมองทางวัิฒนธรรม รวิมถ่งกลไกการขัด้เกลาทางสังคมจัากครอบัครัวิ  
เพ่ั�อนร่วิมงาน สถาบัันการศ่กษา เป็้นต้่น เช่นเดี้ยวิกับั Wilson (2000)  
นักสังคมวิทิยาที�ให้่ควิามสนใจักับัสถาบัันทางสังคม (social institutions) 
ได้้กล่าวิวิ่า สถาบัันทางสังคม ครอบัครัวิ และศาสนา มีบัทบัาทสำาคัญในการ
ตั่ด้สินใจัเบ่ั�องต้่นในการเป็้นอาสาสมัคร เป็้นต้่น แนวิคิด้เห่ล่านี�สะท้อนให่้เห็่น
วิา่บุัคคลใกล้ชิด้ บัรบิัทแวิด้ลอ้ม ควิามเช่�อ และค่านิยมที�อยู่ในชุมชนห่รอืสังคม
มีส่วินสำาคัญที�เป็้นแรงกระตุ้่นในการสร้างอาสาสมัคร

ในด้้านการพััฒนาชุมชนและสังคมโด้ยองค์กรภาครัฐยังสามารถอาศัย
อาสาสมคัรเป็้นกลไกห่น่�งร่วิมพััฒนาชมุชนและสงัคมได้้ โด้ย United Nations 
Economic and Social Council (ECOSOC) (2001 cited in Cuthill 
and Warburton, 2005) ได้้กล่าวิถ่งควิามสัมพัันธ์ระห่วิ่างองค์กรภาครัฐ 
กับัอาสาสมัคร วิ่าอาสาสมัครเป็้นแห่ล่งสะสมทักษะ พัลัง และควิามรู้ท้องถิ�น 
ที�สามารถช่วิยให้่องค์กรภาครัฐด้ำาเนินการกิจักรรมและนโยบัายสาธารณ์ะบัรรลุ
เป้้าห่มาย มีป้ระสิทธิภาพั ส่งเสรมิการมีส่วินร่วิม และมีควิามโป้ร่งใส นอกจัากนี�  
ห่ากกิจักรรมอาสาสมัครมีควิามเข้มแข็งจัะสามารถช่วิยลด้ภาระและควิาม 
รับัผิด้ชอบัขององค์กรภาครัฐในการสร้างสวัิสดิ้การให้่แก่ป้ระชาชน อีกทั�งยัง
สามารถลด้บัทบัาทขององค์กรภาครัฐและเปิ้ด้โอกาสให้่คนกลุ่มเล็กในสังคมที�
เป็้นอาสาสมัครมีบัทบัาทในสังคมมากข่�น (Hustinx et al., 2010)

จัากการทบัทวินวิรรณ์กรรมของ Cuthill และ Warburton (2005) 
ได้้กล่าวิถ่งการจััด้การอาสาสมัครโด้ย อป้ท. และได้้สรุป้ป้ระเด็้นสำาคัญ 4 
ป้ระการ ค่อ 1) ทุนทางสังคมเป็้นแนวิคิด้พ่ั�นฐานสำาห่รับัศ่กษาการเป็้นอาสา
สมัคร 2) อป้ท. มีบัทบัาทสำาคัญในการสร้างทุนทางสังคม 3) การเป็้นอาสา
สมัครสามารถสร้างป้ระโยชน์ให้่แก่สังคม สิ�งแวิด้ล้อม เศรษฐกิจั และ
ป้ระชาธิป้ไต่ย และ 4) อป้ท. มีบัทบัาทในการสนับัสนุนการเป็้นอาสาสมัคร 

โด้ยสรุป้ กลุ่มอาสาสมคัรเป็้นเครอืข่ายสำาคัญที�กระจัายอยู่ในระด้บััชุมชน
ทั�งอาสาสมัครที�จััด้ตั่�งอย่างเป็้นทางการ เช่น อาสาสมัครป้้องกันภัย อาสาสมัคร
ส่งเสรมิสุขภาพั เป็้นต้่น และไม่เป็้นทางการ เช่น กลุ่มเยาวิชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
เป็้นต้่น อาสาสมัครเห่ล่านี�นับัเป็้นกลุ่มทุนทางสังคมพ่ั�นฐานสำาคัญที� อป้ท. 
สามารถส่งเสรมิและด่้งเข้ามาเป็้นปั้จัจััยนำาเข้าในการทำากิจักรรมการพััฒนา
ชุมชนได้้
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3.4	 แนวคุ่ดำเกีั�ยวกัับกัารถิ่อดำบทเรยีน	
การถอด้บัทเรยีน (lesson learned) เป็้นอีกห่น่�งแนวิทางที�จัะทำาให้่

เกิด้การเรยีนรู้แนวิทางป้ฏิบััต่ิที�ดี้ การถอด้บัทเรยีน ห่มายถ่ง การทบัทวิน
ป้ระสบัการณ์์และการเรยีนรู้เกี�ยวิกับัการทำางานที�ผ่านมาห่รอืสิ�งที�ได้้พับัเห็่น 
เพ่ั�อทำาควิามเข้าใจั สรุป้ควิามรู้ วิเิคราะห่์เห่ตุ่ปั้จัจััยที�ทำาให่้การด้ำาเนินงาน
ป้ระสบัควิามสำาเร็จัห่รอืล้มเห่ลวิ ถ่อเป็้นการทบัทวินวิเิคราะห์่ห่ลังการป้ฏิบััติ่ 
(after action review) ห่รอืการทำากิจักรรมเพ่ั�อการจััด้การควิามรู้ ให้่ขอ้มูล
ป้้อนกลับัอย่างเป็้นระบับัต่่อคณ์ะทำางานเกี�ยวิกับัผลการป้ฏิบััติ่กิจักรรมที�ด้ำาเนิน
การแล้วิ ซ่ึ่�งเป็้นการกระตุ้่นให้่คณ์ะทำางานเกิด้ควิามต่่�นตั่วิและมีควิามรู้ส่กผูกพััน
(engagement) อยู่กับังาน (สำานักราชบััณ์ฑิิต่ยสภา, 2558) อย่างไรก็ดี้  
บัทเรยีนที�ได้้จัะต้่องมีการอธิบัายให้่เห็่นถ่งผลการทำางานต่ามเป้้าห่มายที� 
กำาห่นด้ไวิ้ รวิมถ่งเง่�อนไขสำาคัญที�ทำาให่้เกิด้ผลเช่นนั�น บัทเรยีนที�ได้้จัะต้่อง
อธิบัายให้่เห็่นป้รากฏการณ์์และเง่�อนไขที�เกิด้ข่�น โด้ยคำาอธิบัายในบัทเรยีนนั�น
ต้่องมีคุณ์ค่าในการนำาไป้ป้ฏิบััติ่ และคำาอธิบัายที�ชัด้เจัน จัะต้่องมีตั่วิชี�วิัด้ที�ดี้ 
ที�สะท้อนวิา่เกดิ้การเป้ลี�ยนแป้ลงอยา่งไร อยา่งไรก็ดี้ การอธิบัายผลการทำางาน
ที�เกิด้ข่�น อาจัจัะมีทั�งผลที�คาด้ห่มายและไม่ได้้คาด้ห่มาย ทั�งที�พ่ังป้ระสงค์และไม่
พ่ังป้ระสงค์ โด้ยข้อมูลเห่ล่านี�จัะเป็้นป้ระโยชน์ต่่อการพััฒนาการทำางานให้่ดี้ข่�น
กวิา่เดิ้ม และนับัเป็้น “ข้อค้นพับัห่รอืควิามรู้ให่ม่” ที�ได้้จัากกระบัวินการทำางาน
(กรมส่งเสรมิการเกษต่ร, 2556)

การถอด้บัทเรยีนแห่่งควิามสำาเร็จั จัำาเป็้นต้่องต่อบัป้ระเด็้นคำาถามสำาคัญ
เห่ล่านี� ค่อ 1) บุัคคลห่รอืห่น่วิยงานมีผลการด้ำาเนินงานสัมฤทธิ�ผลจัรงิห่รอืไม่ 
2) มีอะไรเป็้นเคร ื�องชี�วิดั้ผลสัมฤทธิ� และ 3) มีอะไรเป็้นปั้จัจััยแห่่งควิามสำาเร็จั 
ในการป้ระเมินควิามสำาเร็จัของโครงการห่รอืกิจักรรมที�ด้ำาเนินการโด้ยบุัคคล
ห่รอืองค์กร จ่ังจัำาเป็้นต้่องเข้าใจับัรบิัทของโครงการ กระบัวินการด้ำาเนินงาน 
และผลที�เกิด้ข่�น เพ่ั�อให้่เข้าใจัว่ิาการด้ำาเนินงานนั�นบัรรลุผลสำาเร็จัจัรงิห่รอืไม่ วิธีิ
การวิเิคราะห่ต์่ามทฤษฎกีารเป้ลี�ยนแป้ลง (Theory of Change) เป็้นอีกห่น่�ง
แนวิคิด้ที�เห่มาะสม เน่�องจัากเป็้นแนวิคิด้ที�มีการเช่�อมโยงควิามสัมพัันธ์จัาก
ขอบัเขต่ของโครงการ (sphere of project) ตั่�งแต่่การใชปั้้จัจััยนำาเขา้ในการ
ด้ำาเนินกิจักรรม เพ่ั�อสร้างผลผลิต่ที�นำาไป้ใช้ให้่เกิด้ผลลัพัธ์กับักลุ่มเป้้าห่มาย 
(sphere of influence) ทั�งในระยะสั�นและระยะกลาง ทั�งทางต่รงและ 
ทางอ้อม สู่เป้้าห่มายของสังคมโด้ยรวิม (sphere of interest) เกิด้การ 
ขยายผล (scaling up) และส่งผลกระทบัในวิงกว้ิางที�นำาไป้สู่การเป้ลี�ยนแป้ลง
ของสังคม (social change) ในระยะยาวิ (สมพัร อิศวิลิานนท์, 2561) 
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ในกรณี์การด้ำาเนินงานของ อป้ท. ที�มีเป้้าห่มายในระยะยาวิ ค่อ การยก
ระดั้บัคุณ์ภาพัชีวิติ่ของป้ระชาชนให้่ดี้ข่�น จ่ังได้้มีการกำาห่นด้เป็้นนโยบัาย
สาธารณ์ะต่่างๆ เพ่ั�อแก้ปั้ญห่าห่รอืต่อบัสนองควิามต้่องการของป้ระชาชนเพ่ั�อ
นำาไป้สู่เป้้าห่มายดั้งกล่าวิ การวิเิคราะห์่กระบัวินการด้ำาเนินงานและการ
เป้ลี�ยนแป้ลงของผลลัพัธ์ต่ามแนวิคิด้ทฤษฎีการเป้ลี�ยนแป้ลง จัะทำาให้่มองเห็่น
ผลสัมฤทธิ�ที�มีควิามเช่�อมโยงกันตั่�งแต่่การมองปั้ญห่าและควิามต้่องการ 
กระบัวินการด้ำาเนินงาน และผลลัพัธ์ที�เกิด้ข่�น ซ่ึ่�งจัะทำาให้่เห็่นแนวิทางป้ฏิบััติ่
ที�ดี้ได้้ชัด้เจันมากข่�น 

ที่่�มา: ดัดแปลงจาก Allen, Cruz and Warburton (2017)

รูปทั่่� 1 ทั่ฤษฎ่การเปล่�ยนแปลง

งบประมาณ/
บุคลากร/
จ�ตอาสา

กิจกรรม/
โครงการ
พัฒนา

การตรวจสอบ
ทางบัญชี
(audit)

การประเมิน
กระบวนการ
(process)

จํานวน
ผู�รับบร�การ/
จํานวนบร�การ

ป�จจัยนําเข�า
(input)

กิจกรรม
(activity)

ผลผล�ต
(output)

ผลลัพธ�
(outcome)

การเปล��ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เมื่อเทียบกับไม�มีกิจกรรม

การประเมินผลลัพธ�
และผลกระทบ

(outcome and impact)

สถานการณ�ป�จจุบัน
ว�สัยทัศน�

ที่พ�งประสงค�

ประเมินจากป�ญหา
ความต�องการ

(need)

ประส�ทธ�ผล
(effectiveness)

ประส�ทธ�ภาพ
(efficiency)บร�บท
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4. กรณีศึึกษาเท้ศึบาลต้ำาบลอุโมงค์์ อำาเภอเมือง 
จัังหวัดลำาพููน

ต่ำาบัลอุ โมงค์อ ยู่ ห่่าง
จัากตั่วิจัังห่วิัด้ลำาพูันป้ระมาณ์ 
10 กิโลเมต่ร ที�ตั่�งชุมชนจัะ
รวิมกันอยู่ เ ป็้นแนวิยาวิร ิม 
สองฝัั� งถนนเชียงให่ม่-ลำาพูัน
สายเก่า มีสถานที�ป้ระกอบั
ธุรกิจัการค้ารวิมกันอยู่เป็้น 
ก ลุ่มให่ญ่ในบัร ิเ วิณ์ต่ลาด้ 
กลางป่้าเห็่วิ และรมิสองฟัาก
ถนนเชียงให่ม่-ลำาพูัน สายเก่า 
ในบัร ิเวิณ์ใกล้ เ คียงมีพ่ั�นที�
เกษต่รกรรมซ่ึ่�งส่วินให่ญ่จัะ
เป็้นสวินลำาไย ยกเวิ้นบัรเิวิณ์

ใกล้ถนนซุึ่ป้เป้อร์ไฮเวิย์จัะเป็้นพ่ั�นที�เพัาะป้ลูกข้าวิ สภาพัภูมิป้ระเทศเป็้นที� 
ราบัลุ่มต่ามแนวิแม่นำ�ากวิงและมีลำาเห่ม่องปิ้งห่่างไห่ลผ่านกลางพ่ั�นที� ป้ระชากร
ส่วินให่ญ่ป้ระกอบัอาชีพัเกษต่รกรรม รองลงมา ค่อ รับัจ้ัาง ค้าขาย รับัราชการ 

เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ยกฐานะเป็้นเทศบัาลเม่�อปี้ พั.ศ. 2542 และมีจุัด้
เป้ลี�ยนการพััฒนาที�สำาคัญ ค่อ ในปี้ พั.ศ. 2553 เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ได้้ 
เข้าร่วิม “โครงการพััฒนาพัลังเครอืข่ายชุมชนท้องถิ�นสู่การขับัเคล่�อนต่ำาบัล 
น่าอยู่” สนับัสนุนโด้ยสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพั (สสส.) 
โด้ยห่ลักคิด้สำาคัญของโครงการฯ นี� ค่อ “ต้่องการให้่ชุมชนพััฒนาโด้ยเอาพ่ั�นที�
เป็้นตั่วิตั่�ง” กล่าวิค่อ เป็้นการส่งเสรมิให้่ อป้ท. มีการจััด้การข้อมูลองค์ควิามรู้
และภูมิปั้ญญาของชุมชนในด้้านต่่างๆ ให่้เป็้นรูป้ธรรม โด้ยเทศบัาลต่ำาบัล
อุโมงค์ ซ่ึ่�งเป็้นห่น่�งในเครอืข่ายสุขภาวิะชุมชนของ สสส. ได้้มีการฝึักศักยภาพั
และด้ำาเนินกิจักรรมภายใต้่โครงการฯ เช่น การถอด้บัทเรยีนองค์ควิามรู้ พััฒนา
แห่ล่งการเรยีนรู้ในชุมชน การจััด้ทำาวิจัิัยชุมชน และพััฒนาฐานข้อมูลต่ำาบัล 
เป็้นต้่น ซ่ึ่�งผลผลิต่จัากกิจักรรมต่่างๆ เห่ล่านี�เป็้นปั้จัจััยพ่ั�นฐานที�จัะทำาให้่ชุมชน
สามารถมองเห่็นทุนในชุมชน ศักยภาพัของกลุ่มห่รอืแห่ล่งป้ฏิบััติ่การต่่างๆ  
ที�มีอยู่ในพ่ั�นที� ต่ลอด้จันมองเห็่นช่องวิา่งในการพััฒนาเพ่ั�อการยกระดั้บัสุขภาวิะ
ได้้อย่างชัด้เจันมากข่�น และยังช่วิยกระตุ้่นให้่ชุมชนรู้ถ่งสภาพัปั้ญห่าของต่นเอง

ข้้อมููลทั่ั�วไปข้องตำาบัลอุโมูงค์์ 

ที�ตั�ง ตำ�บลอุโมงค์์ อำ�เภอเมือง 
จิังหวััดำลำ�พัูนำ

ยกฐ�นำะเป็นำเทศึบ�ล พั.ศึ. 2542

พั่�นำที� 20.09 ต�ร�งก่โลเมตร

จิำ�นำวันำหมู่บ้�นำ 11 หมู่บ้�นำ

จิำ�นำวันำประชี้�กร 13,027 ค์นำ

ชี้�ย 6,135 ค์นำ

หญ่ง 6,892 ค์นำ

จิำ�นำวันำค์รัวัเรือนำ 3,869 ค์รัวัเรือนำ
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นำาไป้สู่การเรยีนรู้ ป้รับัตั่วิ และห่าวิธีิในการแก้ไขปั้ญห่า โด้ยการใช้ข้อมูลชุมชน
ร่วิมกับัการบูัรณ์าการทุนทางสังคมและศักยภาพัของชุมชนในกระบัวินการแก้
ปั้ญห่าและพััฒนาเป็้นนโยบัายที�สอด้รับักับัพ่ั�นที� จันกลายเป็้นแนวิทางห่รอื 
แนวิป้ฏิบััติ่สำาห่รับัการพััฒนางาน กิจักรรม ต่ลอด้จันแผนและโครงการต่่างๆ 
ที�มีการนำาใช้ข้อมูลมาป้ระกอบัการตั่ด้สินใจั

ผลจัากการพััฒนาศักยภาพัอย่างต่่อเน่�อง ทำาให้่ในปี้ พั.ศ. 2555 
เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ได้้รับัคัด้เล่อกให่้ทำาห่น้าที�เป็้นศูนย์จััด้การเครอืข่าย  
(อป้ท. แม่ข่าย) โด้ยได้้พััฒนาทุนทางสังคมและนวัิต่กรรมชุมชนให้่เป็้นแห่ล่ง
เรยีนรู้ที�เป็้นรูป้ธรรม เพ่ั�อเป็้นพ่ั�นที�ต้่นแบับัสำาห่รับัการแลกเป้ลี�ยนเรยีนรู้ให้่กับั
อป้ท. เครอืข่ายอ่�นๆ จัำานวิน 60 แห่่ง ในเขต่ภาคเห่น่อ ภายใต้่โครงการ  
“โครงการพััฒนาพัลงัเครอืข่ายชุมชนท้องถิ�นสู่การขบััเคล่�อนต่ำาบัลนา่อยู่” ของ
สสส. ต่่อมาได้้ยกฐานะข่�นเป็้นมห่าวิชิชาลัยอุโมงค์ ซ่ึ่�งเป็้นสถานที�แลกเป้ลี�ยน
เรยีนรู้ในห่ลักสูต่รการสร้างพัลเม่อง โด้ยมีแห่ล่งเรยีนรู้ที�โด้ด้เด่้น เช่น ศูนย์ 
เรยีนรู้เศรษฐกิจัพัอเพีัยง ศูนย์เกษต่รอินทรย์ี ศูนย์ลด้โลกร้อนต่ำาบัลอุโมงค์  
ศูนย์บัรหิ่ารจััด้การขยะ โรงเรยีนด้อกซึ่อมพัอ อาสาปั้นสุข ธนาคารขยะ สวิสัดิ้การ
ออมห่มู เป็้นต้่น 

เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ค่อนข้างให่้ควิามสำาคัญกับัด้้านสุขภาพัของ
ป้ระชาชนสะท้อนจัากวิสัิยทัศน์ของชุมชนที�วิ่า “อุโมงค์เม่องของคนสุขภาพัดี้  
ทุกภาคีมีส่วินร่วิม ศูนย์รวิมแห่่งภูมิปั้ญญา” ทั�งนี� ส่วินห่น่�งอาจัเป็้นเพัราะ
โครงสร้างป้ระชากรที�มีจัำานวินผู้สงูอายใุนสัด้ส่วินที�สูง ซ่ึ่�งมีโอกาสที�จัะเจับ็ัป่้วิย
ได้้ง่าย โด้ยในปี้ พั.ศ. 2558 ต่ำาบัลอุโมงค์มีจัำานวินป้ระชากรที�มีอายุมากกวิ่า 
60 ปี้ ป้ระมาณ์ 2,800 คน คิด้เป็้นร้อยละ 20 ของจัำานวินป้ระชากรทั�งห่มด้
ในต่ำาบัล อาจักล่าวิได้้วิ่า ต่ำาบัลอุโมงค์ได้้เข้าสู่การเป็้นสังคมผู้สูงอายุระดั้บั 
สุด้ยอด้แล้วิ (super aged society) ดั้งนั�น เทศบัาลจ่ังมีควิามสนใจั 
และให้่การสนับัสนุนกิจักรรมเพ่ั�อส่งเสรมิสุขภาพัโด้ยเฉพัาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็้น
อย่างมาก เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์จ่ังได้้จััด้กิจักรรมเพ่ั�อส่งเสรมิสุขภาพักายและ
จิัต่ใจัให่้กับักลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่่อเน่�อง เช่น การรำาไม้พัลอง แอโรบัิก
ป้ระยกุต์่ โครงการอุ้ยสอนห่ลาน กลุ่มป้ระด้ษิฐ์ด้อกไม ้โครงการธนาคารควิามด้ี
โรงเรยีนด้อกซึ่อมพัอต่ำาบัลอุโมงค์ อาสาปั้นสุข ซ่ึ่�งกิจักรรมเห่ล่านี� จัะช่วิยให้่ผู้ 
สูงอายุไม่เกิด้ควิามเห่งา ได้้พับัป้ะพูัด้คุยกัน ไม่มีอาการห่ลงล่ม และมีสุขภาพั
จิัต่ที�ดี้ 
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5. กรอบแนวค่์ดของการถิ่อดบท้เรียน

การถอด้บัทเรยีนนี�ได้้อาศยัแนวิคดิ้ทฤษฎกีารเป้ลี�ยนแป้ลงเป็้นกรอบัใน
การวิเิคราะห่ ์ซ่ึ่�งมีการพิัจัารณ์าผลของการด้ำาเนนิงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์
ตั่�งแต่่กระบัวินการด้ำาเนินงานที�เกิด้จัากการบัรหิ่ารจััด้การการใช้ปั้จัจััยนำาเข้า 
(inputs) เช่น งบัป้ระมาณ์ บุัคลากร เป็้นต้่น เพ่ั�อใช้ในการด้ำาเนินกิจักรรม 
(activities) ต่่างๆ นำาไป้สู่การจััด้บัรกิารสาธารณ์ะและเกดิ้ผลผลติ่ (outputs) 
ที�เป็้นบัรกิารสาธารณ์ะต่่างๆ ที�ป้ระชาชนสามารถใช้ห่รอืได้้รับัป้ระโยชน์จัาก
ผลผลิต่เห่ล่านั�น เช่น บัรกิารสาธารณ์สุข ถนนคอนกรตี่ สวิัสดิ้การชุมชน 
เป็้นต้่น โด้ยผลผลิต่เห่ล่านี�เม่�อได้้ถูกนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์แล้วิทำาให้่ผู้มีส่วินได้้ 
ส่วินเสียห่รอืป้ระชาชนมีคุณ์ภาพัชีวิติ่ที� เป้ลี�ยนแป้ลงไป้จัากเดิ้มห่รอืไม่  
ซ่ึ่�งเรยีกวิา่ผลลัพัธ์(outcomes) 

ในการศ่กษานี�จ่ังแบ่ังการวิเิคราะห์่ออกเป็้น 2 ส่วิน ค่อ 1) การวิเิคราะห์่
กิจักรรม/กระบัวินการ โด้ยจัะใช้องค์ป้ระกอบัของการป้ระเมินแบับัสมดุ้ล  
(balanced scorecard) เป็้นแนวิทางในการวิเิคราะห์่ ป้ระกอบัด้้วิย (1) ผู้รับั
บัรกิาร (2) การเงิน (3) การบัรหิ่ารจััด้การ และ (4) นวัิต่กรรมการเรยีนรู้  
เพ่ั�อให้่เห็่นแนวิทางในการด้ำาเนินงานในภาพัรวิม และ 2) การวิเิคราะห์่ผลลัพัธ์
ซ่ึ่�งจัะเป็้นส่วินการวิเิคราะห่ผ์ลสำาเร็จัของเทศบัาลต่ำาบัลอโุมงค์โด้ยการพิัจัารณ์า
ผลในมุมมองของป้ระชาชนเป็้นสำาคัญ ในฐานะผู้มีส่วินได้้ส่วินเสียจัากกิจักรรม
/กระบัวินการด้ำาเนินงานของเทศบัาล โด้ยการศ่กษานี�จัะเน้นการวิเิคราะห่์
ผลลัพัธ์เป็้นห่ลัก เพ่ั�อชี�ให้่เห็่นผลสำาเร็จัจัากการด้ำาเนินงานผ่านการเป้ลี�ยนแป้ลง
ของตั่วิชี�วิดั้ต่่างๆ 

การถอด้บัทเรยีนนี� จัะวิเิคราะห่์กิจักรรม/กระบัวินการ 2 ระด้ับั ค่อ 
ระดั้บัองค์กร และระดั้บัโครงการ โด้ยระดั้บัองค์กร ค่อ การถอด้บัทเรยีน 
ผลสำาเร็จัของการด้ำาเนินงานในภาพัรวิมของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ ซ่ึ่�งมีห่น้าที�
ด้ำาเนินงานห่รอืจััด้ให้่มีบัรกิารสาธารณ์ะต่่างๆ โด้ยมีเป้้าห่มายเพ่ั�อยกระดั้บั
คุณ์ภาพัชีวิติ่ของป้ระชาชนในพ่ั�นที� และมีกลุ่มเป้้าห่มาย ค่อ ป้ระชาชนทุกคน 
ส่วินการวิเิคราะห์่ในระดั้บัโครงการ ค่อ การถอด้บัทเรยีนผลสำาเร็จัของโครงการ
สาธารณ์ะอย่างเฉพัาะเจัาะจัง ในการศ่กษานี�จัะถอด้บัทเรยีน “กิจักรรมอาสา
ปั้นสุข” ซ่ึ่�งเป็้นกิจักรรมที�สะท้อนให้่เห็่นถ่งการพััฒนาและเพิั�มขีด้ควิามสามารถ
ให้่กลุ่มจิัต่อาสา เพ่ั�อทำาห่น้าที�เป็้นผู้ให้่บัรกิารด้้านสุขภาพัและสร้างการ
เป้ลี�ยนแป้ลงที�ดี้ในด้้านสุขภาพัให้่กับัคนในชุมชน
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6. ถิ่อดบท้เรียนผลส่ำาเร็จั

ผลการวิเิคราะห์่ในส่วินนี�เป็้นการถอด้บัทเรยีนผลสำาเร็จัจัากกระบัวินการ
ด้ำาเนินงานและผลการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ แบ่ังเป็้นการ
วิเิคราะห์่ออกเป็้น 2 ระดั้บั ค่อ 1) ระดั้บัองค์กร และ 2) ระดั้บัโครงการ  
โด้ยแต่่ละส่วินมีรายละเอียด้ ดั้งนี�

6.1	 ระดัำบองค์ุกัร

6.1.1 กิจกริริม/ กริะบวินัการิ 
การถอด้บัทเรยีนในระด้ับัองค์กร เป็้นการวิเิคราะห่์กระบัวินการ 

ด้ำาเนินงานในภาพัรวิมของเทศบัาลที�จัะบัรรลุพัันธกิจัที�เกี�ยวิข้องกับัการจััด้ห่า
บัรกิารสาธารณ์ะในมิติ่ต่่างๆ โด้ยมีเป้้าห่มายเพั่�อยกระด้ับัคุณ์ภาพัชีวิติ่คนใน
ชุมชน ผลการศ่กษาพับัวิา่ กระบัวินการด้ำาเนนิงานที�โด้ด้เด่้นของเทศบัาลต่ำาบัล

รูปทั่่� 2 กรอบัแนวค์ิดในการวิเค์ราะห์์

ป�จจัยนําเข�า

การประเมินแบบสมดุล (balanced scorecard)
(กิจกรรม/กระบวนการ)

กิจกรรม ผลผล�ต ผลลัพธ� ผลกระทบ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(ผลลัพธ�)

ระดับองค�กร

เป�าหมาย เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชนในพ�้นที่
การดําเนินงานของเทศบาล ป� พ.ศ. 2559

ระดับโครงการ

เป�าหมาย เพ�่อขยายขอบเขตบร�การสาธารณะเพ�่อยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของผู�ส�งอายุ ผู�ป�วยติดเตียง 
และผู�พ�การ

กิจกรรมอาสาป�นส�ข การเปล��ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับกล��มผู�มีส�วนได�ส�วนเส�ย

ความไว�วางใจของประชาชน
ต�อการดําเนินงานของเทศบาล

ความพ�งพอใจของประชาชน
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อุโมงค์ ค่อ เน้นพััฒนาบันฐานคิด้ “เอาพ่ั�นที�เป็้นตั่วิตั่�ง”โด้ยได้้มีการพััฒนา
กระบัวินการอย่างต่่อเน่�องและมีแนวิป้ฏิบััติ่อย่างเป็้นรูป้ธรรม ซ่ึ่�งกระบัวินการ
ดั้งกล่าวิ ส่วินห่น่�งเป็้นผลมาจัากการเข้าร่วิมเรยีนรู้และเป็้นเครอืข่ายในการ
พััฒนาต่ำาบัลสุขภาวิะของ สสส. ตั่�งแต่่ปี้ พั.ศ. 2553 

การพััฒนาโด้ยเอาพ่ั�นที�เป็้นตั่วิตั่�งมีแนวิคิด้พ่ั�นฐานที�สำาคัญ ค่อ ผู้นำาการ
พััฒนาจัะต้่องรู้จัักชุมชนของต่นเองวิ่ามีศักยภาพัอย่างไร และต้่องรู้จัักพ่ั�นที�วิ่า
มีปั้ญห่าและควิามต้่องการอย่างไร ดั้งนั�น กระบัวินการห่น่�งที�สำาคัญจ่ังเป็้นการ
ค้นห่าและจััด้ทำาฐานข้อมูลของชุมชน เพ่ั�อนำาไป้ใช้เป็้นข้อมูลป้ระกอบัการ
วิางแผนและออกแบับันโยบัายสาธารณ์ะที�สอด้คล้องกับัควิามต้่องการของชุมชน
ให้่มากที�สุด้ โด้ยเครอืข่ายชุมชนสุขภาวิะของ สสส. ได้้แนะนำาให้่มีการใช้เคร ื�องม่อ
ที�สำาคัญ 2 ชุด้ ค่อ 1) การวิจัิัยชุมชน (RECAP) เป็้นกระบัวินการค้นห่า 
และรวิบัรวิมข้อมูลทุนทางสังคมที�มีศักยภาพัภายในชุมชน โด้ยควิามรู้จัาก 
กลุ่มทุนต่่างๆ จัะมกีารถอด้บัทเรยีนออกมาเป็้นชุด้ควิามรู้ที�เป็้นรูป้ธรรม และมี
ฐานข้อมูลกลุ่มทุนต่่างๆ วิ่ามีใครเป็้นแกนนำาและกระจัายอยู่จัุด้ใด้ภายชุมชน  
ซ่ึ่�งข้อมูลชุด้นี�จัะทำาให่้เทศบัาลมองเห่็นวิ่าภายในชุมชนมีทุนที�มีควิามพัร้อมและ
มีศักยภาพัในเร ื�องใด้ เพั่�อให้่ง่ายต่่อการด่้งทรัพัยากรเห่ลา่นี�มาใช้ในกระบัวินการ
บัรหิ่ารจััด้การและพััฒนานโยบัายสาธารณ์ะ และ 2) การจััด้ทำาฐานข้อมูลต่ำาบัล
(TCNAP) เป็้นการเก็บัรวิบัรวิมข้อมูลพ่ั�นฐานของต่ำาบัล เช่น ข้อมูลของ
ป้ระชากร ข้อมูลด้้านสุขภาพั ข้อมูลเศรษฐกิจัชุมชน เป็้นต้่น ซ่ึ่�งข้อมูลชุด้นี� 
จัะทำาให้่มองเห็่นถ่งป้ระเด็้นปั้ญห่าและช่องวิ่างของการพััฒนาของชุมชน  
เม่�อใช้ข้อมูลจัากทั�งสองส่วินมาวิเิคราะห์่ป้ระกอบักัน จัะทำาให้่เทศบัาลสามารถ
เช่�อมโยงทุนชุมชนที�เห่มาะสมสำาห่รับันำามาใช้ในการบัรหิ่ารจััด้การปั้ญห่าของ
ชุมชนได้้อย่างสอด้คล้องและต่รงต่ามควิามต้่องการของชุมชนมากที�สุด้ 

ที่่�มา: เที่ศบาลตำำาบลอุุโมงค์์ (2560)

รูปทั่่� 3 กระบัวนการมู่ส่วนร่วมูในการวิจััยชุุมูชุนเพ่�อค์้นห์าทัุ่นในชุุมูชุน
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ผลจัากการทำาวิจัิัยชุมชนและจััด้ทำาระบับัฐานข้อมูลต่ำาบัล ทำาให้่สามารถ
ระบุักลุ่มทุนที�มีศักยภาพัที�จัะพััฒนาเป็้น “แห่ล่งเรยีนรู้” และได้้พััฒนาแห่ล่ง
เรยีนรู้เห่ล่านั�นให้่มีขีด้ควิามสามารถมากข่�น โด้ยเช่�อมโยงกับักลุ่มแกนนำาใน
ชุมชนที�มีควิามรู้ในเร ื�องต่่างๆ เพ่ั�อทำาห่น้าที�เป็้นวิทิยากรป้ระจัำาแห่ล่งเรยีนรู้  
และมีการถอด้บัทเรยีนควิามรู้ในแต่่ละแห่ล่งเรยีนรู้ออกมาอย่างเป็้นรูป้ธรรม 
เพ่ั�อให้่ง่ายต่่อการแลกเป้ลี�ยนเรยีนรู้และการนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ โด้ยในปี้ พั.ศ. 
2558 เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์มีฐานการเรยีนรู้ที�มีศักยภาพัทั�งสิ�น 28 แห่่ง  
แบ่ังต่ามระบับัการจััด้การเป็้น 10 ระบับั ได้้แก่ ระบับัสุขภาพัชุมชน ระบับัการ
จััด้การสิ�งแวิด้ล้อมและพัลังงานทด้แทน ระบับัเศรษฐกิจัชุมชน ระบับั
เกษต่รกรรมยั�งย่น ระบับัการศ่กษาและภูมิปั้ญญาท้องถิ�น ระบับัสวัิสดิ้การ
สังคมโด้ยชุมชน ระบับัการรักษาควิามป้ลอด้ภัย ระบับัการบัรหิ่ารจััด้การองค์กร
ระบับัการส่�อสารเพ่ั�อชุมชน และระบับัสวัิสดิ้การ ผลดั้งกล่าวิยิ�งทำาให้่กลุ่มทุนใน
ชุมชนได้้รับัการพััฒนาให่มี้ขีด้ควิามสามารถที�จัะนำามาใชใ้นกระบัวินการพััฒนา
ชุมชนได้้มากข่�น ในขณ์ะที�องค์ควิามรู้ต่่างๆ ในชุมชนก็ได้้รับัการจััด้การให้่เป็้น
ระบับัและสามารถนำามาใช้งานได้้ง่ายข่�น 

นอกจัากนี� เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ยังได้้ส่งเสรมิกระบัวินการพััฒนาที�เอา
พ่ั�นที�เป็้นตั่วิตั่�งในเร ื�องเฉพัาะในระดั้บัห่มู่บ้ัาน โด้ยได้้ทำาบัันท่กควิามร่วิมม่อใน
การจััด้ทำาแผนแม่บัทชุมชนร่วิมกับั 11 ห่มู่บ้ัาน ด้ำาเนินการภายใต้่ “กิจักรรม
โครงการที�เกิด้จัากแผนชุมชน เพั่�อสร้างควิามเข้มแข็งและการมีส่วินร่วิมของ
ชุมชน” เพ่ั�อจััด้ทำาแผนพััฒนาห่มู่บ้ัานที�เน้นการเรยีนรู้และการมีส่วินร่วิมของ
ป้ระชาชนในแต่่ละห่มู่บั้าน โด้ยให่้ป้ระชาชนในแต่่ละห่มู่บั้านมาร่วิมกันคิด้ 
วิเิคราะห์่ โด้ยใช้กระบัวินการสำารวิจัข้อมูลปั้ญห่าและค้นห่าทุนทางสังคม  
รวิมถ่งการวิเิคราะห์่สาเห่ตุ่ แนวิทางแก้ไข และทิศทางการพััฒนาห่มู่บ้ัาน  
โด้ยผลผลิต่ที�สำาคัญของโครงการ ค่อ กิจักรรม/โครงการต่ามควิามต่้องการ
อย่างเฉพัาะเจัาะจังของป้ระชาชนในแต่่ละห่มู่บ้ัาน ซ่ึ่�งเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ 
จัะอุด้ห่นุนงบัป้ระมาณ์ในการด้ำาเนินโครงการห่มู่บั้านละ 100,000 บัาท  
เพ่ั�อด้ำาเนินกิจักรรม/โครงการที�แต่่ละชุมชนเสนอมา สามารถสรุป้กระบัวินการ
ด้ำาเนินงานห่ลักในภาพัรวิมได้้ ดั้งต่ารางที� 1 
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ตารางทั่่� 1 กระบัวนการดำาเนินงานในภาพรวมู

ม่ต่ ก�รดำำ�เนำ่นำง�นำ

ก�รเรียนำรู้ • เทศึบ�ลส่งเสริมก�รพััฒนำ�ศึักยภ�พัทั�งบุค์ล�กรของเทศึบ�ลและ
สร้�งกลุ่มทุนำในำชีุ้มชี้นำเพั่�อใชี้้เป็นำกลไกในำก�รขับเค์ล่�อนำก่จิกรรม/ 
โค์รงก�รส�ธ�รณะของชีุ้มชี้นำ

• เทศึบ�ลส่งเสริมให้บุค์ล�กรและประชี้�ชี้นำมีส่วันำร่วัมในำกระบวันำก�ร
ค์้นำห�และรวับรวัมทุนำในำชีุ้มชี้นำ ก�รวัิจิัยชีุ้มชี้นำและก�รจิัดำทำ�แผนำ
ชีุ้มชี้นำ ซึ่ึ�งเป็นำก�รสร้�งก�รเรียนำรู้ร่วัมกันำและนำำ�ไปส่่ก�รร่วัมกันำ
ออกแบบนำโยบ�ยส�ธ�รณะที�สอดำค์ลอ้งกบัค์วั�มตอ้งก�รของชี้มุชี้นำ

ก�รบริห�รจิัดำก�ร อ�ศัึยหลักก�รพััฒนำ�ชุี้มชี้นำโดำยมีหลักค่์ดำสำ�ค์ัญ ค์ือ “เอ�พั่�นำที�เป็นำ
ตัวัตั�ง” และสร้�งกระบวันำก�รมีส่วันำร่วัมของประชี้�ชี้นำ
• บันำทึกค์วั�มร่วัมมือ (MOU) ก�รจิัดำทำ�แผนำแม่บทชีุ้มชี้นำ
• ฝึึกอบรมและพััฒนำ�ทักษะบุค์ล�กรอย่�งต่อเนำื�อง
• ส่งเสริมก�รมีส่วันำร่วัมของประชี้�ชี้นำในำกระบวันำก�รค์้นำห�ทุนำ 

ก�รระบุปัญห� และค์วั�มต้องก�ร

กลุ่มเป้�หม�ย • ประชี้�ชี้นำทุกกลุ่มทุกวััยของตำ�บล 

ก�รเงินำ • ตั�งเป้�หม�ยดำำ�เนำ่นำนำโยบ�ยก�รค์ลังแบบสมดำุล 

จัะพับัว่ิา กระบัวินการห่ลักของการด้ำาเนินงานของเทศบัาลค่อนข้างให้่
ควิามสำาคัญกับัการแก้ปั้ญห่าและต่อบัสนองควิามต้่องการที�สอด้คล้องกับับัรบิัท
ของชุมชน จ่ังได้้พััฒนากระบัวินการต่่างๆ อย่างต่่อเน่�อง โด้ยเฉพัาะการจััด้ทำา
ฐานข้อมูลของชุมชน และการเช่�อมโยงการมีส่วินร่วิมป้ระชาชนเข้ามาใน
กระบัวินการพััฒนาชุมชนให้่มากข่�น ซ่ึ่�งจัะยิ�งทำาให้่ทิศทางการพััฒนาของ
เทศบัาลต่รงต่ามควิามต้่องการของป้ระชาชนมากข่�น

6.1.2 ผลลัพธ์์ 
การวิัด้ผลสำาเร็จัจัากการด้ำาเนินงานป้ระการห่น่�ง ค่อ การวิัด้จัากควิาม

พ่ังพัอใจัของป้ระชาชน ในฐานะเป็้นกลุ่มเป้้าห่มายสำาคัญที�ได้้รับัผลกระทบัจัาก
การด้ำาเนินงานของเทศบัาล จัากการศ่กษาของอรรถพัันธ์ สารวิงศ์ ศุภศิษฐ์ 
สุวิรรณ์สิน และวิรัญญา บุัต่รบุัร ี(2560) ได้้สำารวิจัควิามพ่ังพัอใจัของ
ป้ระชาชนต่ำาบัลอุโมงค์ทั�ง 11 ห่มู่บ้ัาน ที�มีต่่อการจััด้ห่าบัรกิารสาธารณ์ะทั�งที�
เป็้นบัรกิารพ่ั�นฐานที�ทุกคนได้้รับัเห่ม่อนกัน เช่น การดู้แลควิามป้ลอด้ภัยในชีวิติ่
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และทรัพัย์สิน การจััด้การขยะ การดู้แลสภาพัแวิด้ล้อม เป็้นต้่น และบัรกิาร
เฉพัาะกลุ่มที�บัางคนอาจัได้้รับับัรกิาร เชน่ การสง่เสรมิการด้แูลสุขภาพั การสง่เสรมิ
การทำาเกษต่รอินทรย์ี การส่งเสรมิผลิต่ภัณ์ฑ์ิชุมชน เป็้นต้่น ผลการศ่กษา พับัว่ิา
ในปี้งบัป้ระมาณ์ 2559 การด้ำาเนินการจััด้ห่าบัรกิารสาธารณ์ะของเทศบัาล
ต่ำาบัลอุโมงค์ สามารถสร้างควิามพ่ังพัอใจัในระดั้บั “มาก”1 ให้่กับัป้ระชาชน 
ส่วินให่ญ่ในทุกๆ ด้้านของบัรกิาร

เม่�อพิัจัารณ์าเพิั�มเติ่มถ่งควิามสอด้คล้องระห่ว่ิางบัรกิารที�ป้ระชาชน 
เห็่นวิ่ามีควิามสำาคัญต่่อการด้ำารงชีวิติ่กับัควิามพ่ังพัอใจัที�เกิด้ข่�นจัรงิต่่อบัรกิาร
ที�ได้้รับั พับัวิ่า ด้้านที�ป้ระชาชนเห็่นว่ิามีควิามสำาคัญสูง เทศบัาลก็สามารถ
บัรหิ่ารจััด้การและการให่้บัรกิารสาธารณ์ะในด้้านเห่ล่านั�นได้้ดี้ และสร้างควิาม
พ่ังพัอใจัในระดั้บัสูงด้้วิย ยกตั่วิอย่างเช่น ด้้านสุขภาพั ซ่ึ่�งเป็้นด้้านที�ป้ระชาชน
เห็่นวิ่ามีควิามสำาคัญมากที�สุด้ อาจัเป็้นเพัราะการต่ระห่นักเกี�ยวิกับัการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึ่�งในด้้านนี�เทศบัาลก็ได้้จััด้ให้่มีกิจักรรมที�ส่งเสรมิสุขภาพั 
ต่่อเน่�องและครอบัคลุม และยังเป็้นการทำางานเชิงรุกที�ห่นุนเสรมิการทำางานของ
โรงพัยาบัาลส่งเสรมิสุขภาพัต่ำาบัล (รพั.สต่.) ผลลัพัธ์ที�เกิด้ข่�นก็ค่อ ป้ระชาชน 
มีควิามพ่ังพัอใจัในด้้านสาธารณ์สุขสูงด้้วิยเช่นกัน ในขณ์ะที�บัรกิารอ่�นๆ ที�
ป้ระชาชนเห่น็วิา่มคีวิามสำาคัญในระด้บััรองลงมา ก็พับัวิา่มรีะดั้บัควิามพ่ังพัอใจั
ที�ลด้ห่ลั�นลงมาและเป็้นไป้ในทิศทางเดี้ยวิกันแสด้งดั้งรูป้ที� 4 สะท้อนให้่เห็่นวิา่ 
เทศบัาลรู้จัักพ่ั�นที�ของต่นเองเป็้นอย่างดี้ รู้ว่ิาเร ื�องใด้สำาคัญกับัชุมชนมาก และ
สามารถจััด้ห่าบัรกิารได้้สอด้คล้องควิามต่้องการของป้ระชาชนได้้อย่างแท้จัรงิ 
ส่งผลทำาให่ป้้ระชาชนมคีวิามพ่ังพัอใจัมากผลจัากการด้ำาเนนิงานนี� ยังสะท้อนให้่
เห็่นวิ่าเทศบัาลมีการด้ำาเนินงานอย่างมีป้ระสิทธิภาพั กล่าวิค่อ สามารถเล่อก 
จัะทุ่มเทการพััฒนาและส่งเสรมิบัรกิารสาธารณ์ะโด้ยพิัจัารณ์าต่ามระดั้บั 
ควิามสำาคัญ และเกดิ้ป้ระสทิธิผล ค่อ ผลการด้ำาเนนิงานที�เกิด้ข่�นสามารถสร้าง
ควิามพ่ังพัอใจัให้่กับัป้ระชาชนได้้ในระดั้บัสูง

1 การศึกษาขอุงอุรรถพัันธ์์ สารวงศ์ และค์ณะ (2560) ประเมินค์วามพัึงพัอุใจโดยใช้้
แบบสอุบถามท่ี่�ใช้้มาตำรวัดแบบประมาณค์่า (rating scale) และ แบ่งระดับค์วามพัึงพัอุใจเป็น 
4 ระดับ ค์ือุ 1) พัอุใจน้อุยที่่�สุด 2) พัอุใจน้อุย 3) พัอุใจมาก และ 4) พัอุใจมากที่่�สุด และม่การ
ปรับค่์าค์ะแนนให้้เป็น ค์ะแนนมาตำรฐานด้วยวิธ์ีแอุงเค์อุร์ริง วินเยตำต์ำ (Anchoring Vignettes: 
AV) เพั่�อุแก้ปัญห้าการตำ่ค์วามระดับมาตำรวัดที่่�แตำกตำ่างกันขอุงผู้้้ตำอุบแตำ่ละบุค์ค์ลที่่�เกดิขึ�นจาก
การใช้้มาตำรวัดแบบประมาณค์่า ซึ่ึ�งจะที่ำาให้้การเปรียบเท่ี่ยบระห้ว่างกลุ�มม่ประสิที่ธ์ิภาพัมากขึ�น
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หมายเหตุุ:		เส้น้แบ่ง่แกนนอน	คืือ	ค่ืาเฉลี่่�ยของคืะแนนคืวามพึงึพึอใจรวม	เท่่ากบั่	2.90	คืะแนน
แลี่ะเส้้นแบ่่งแกนตัุ�ง	คืือ	ค่ืาเฉล่ี่�ยของคืะแนนคืวามส้ำาคัืญรวม	เท่่ากับ่	3.07	คืะแนน	(คืะแนนเต็ุม	
5	คืะแนน)
ท่่�มา:	อรรถพึันธ์์	ส้ารวงศ์์	แลี่ะคืณะ	(2560)	

รููปท่ี่� 4 ผลการูวิิเครูาะห์์ควิามสำำาคัญและผลการูดำำาเนิินิงานิของเที่ศบาลตำำาบล
อุโมงค์

นอกจากน้� การศึึกษาของอรรถพัันธ์์ สารวงศ์ึ และคณะ (2560) ยัังได้้
ให้้ประชาชนแสด้งทััศึนคติิต่ิอการด้ำาเนินงานของเทัศึบาลในมิิติิความิไว้เน้�อ 
เช้�อใจ ซึึ่�งเป็นตัิวช้�วดั้ห้นึ�งในการวดั้ธ์รรมิาภิิบาลขององค์กร โด้ยัพิัจารณาจาก  
3 ประเด็้นย่ัอยั ค้อ 1) ความิซ้ึ่�อติรง 2) ความิสามิารถ และ 3) ความิน่าเช้�อถ้อ
ผลการศึึกษา พับว่า ประชาชนเห็้นด้้วยัในระดั้บมิากว่าผ้้นำาและบุคลากรของ
เทัศึบาลเป็นผ้้ท้ั�ม้ิความิร้้ความิสามิารถ และม้ิทัักษะส้งในการด้ำาเนินงาน ซึึ่�งเป็น
ข้อท้ั�ม้ิคะแนนประเมิินส้งสุด้ ส่วนในข้อท้ั�ได้้คะแนนประเมิินน้อยัสุด้ ค้อ การ
ด้ำาเนินงานท้ั�คำานึงถึงผลได้้ผลเส้ยัของประชาชน อย่ัางไรก็ด้้ ผลการประเมิิน 
ในทุักๆ ประเด็้นยัังได้้รับการประเมิินความิไว้เน้�อเช้�อใจอย่้ัในระดั้บมิาก โด้ยัสรุป
ในภิาพัรวมิแล้ว พับว่า ประชาชนไว้วางใจต่ิอการด้ำาเนินของเทัศึบาลในระด้ับ 
“มิาก” แสด้งรายัละเอ้ยัด้ดั้งร้ปท้ั� 5

 

ต�องให�ความสนใจ
เป�นพ�เศษ

ทําดีแล�วและควรพัฒนา
ให�ดีขึ้นต�อไป

มีความสําคัญตํ่า ทํามากเกินความจําเป�น

ความพ�งพอใจ

คว
าม
สํา
คัญ

เลข

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

สาธารณส�ข

ความปลอดภัย

การป�องกันภัยพ�บัติ

สวัสดิการ

ส�งเสร�มเกษตรอินทร�ย�

การศึกษาเร�ยนรู�

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส��งแวดล�อม

การมีส�วนร�วม

เศรษฐกิจชุมชน

ศิลปวัฒนธรรม

ด�าน

3.002.00

2.00

3.00

4.00

4.00

2
9

47
10

3
6

5

11
8

1
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ในการถอด้บัทเรยีนครั�งนี� ยังได้้ศ่กษาเพิั�มเติ่มเพ่ั�อต่รวิจัสอบัโครงสร้าง
ควิามสัมพัันธ์เชิงสาเห่ตุ่ของตั่วิแป้รควิามซ่ึ่�อต่รง ควิามสามารถ และควิามน่า
เช่�อถ่อ วิ่ามีอิทธิพัลต่่อควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชนห่รอืไม่ โด้ยใช้วิธีิวิเิคราะห์่
แบับัจัำาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
อย่างไรก็ดี้ ตั่วิแป้รข้างต้่นไม่สามารถวัิด้ได้้โด้ยต่รง ห่รอืมีลักษณ์ะเป็้นตั่วิแป้ร
แฝัง (latent variable) ดั้งนั�น จ่ังได้้กำาห่นด้วิัด้จัากต่ัวิแป้รสังเกต่ได้้  
(observed variables) ที�เป็้นองค์ป้ระกอบัของแต่่ละตั่วิแป้รแฝัง ในเบ่ั�องต้่น
จ่ังต้่องวิเิคราะห์่องค์ป้ระกอบัเชิงย่นยัน (Confirmation Factor Analysis: 
CFA) เพ่ั�อวิเิคราะห์่ควิามต่รงเชิงโครงสร้างของแต่่ละตั่วิแป้รที�ใช้ในการศ่กษา

ผลการวิเิคราะห์่ควิามต่รงเชิงโครงสร้างของตั่วิแป้รควิามซ่ึ่�อต่รง ควิาม
สามารถ ควิามน่าเช่�อถ่อ และควิามพ่ังพัอใจั แสด้งดั้งรูป้ที� 6 โด้ยผลการ 
ต่รวิจัสอบัควิามต่รงเชิงโครงสร้างจัะพิัจัารณ์าจัากค่าไค-สแควิร์ (Chi-square) 
และค่าดั้ชนีการวิัด้ต่่างๆ ผลการต่รวิจัสอบั พับัวิ่า ทุกแบับัจัำาลองมีควิาม

รูปทั่่� 5 ระดับัค์วามูเห์็นด้วยเก่�ยวกับัค์วามูไว้วางใจัให์้ อปทั่. ดำาเนินงาน

ห้มายเห้ตำุ: กลุ�มตำัวอุย่าง 366 ตำัวอุย่าง
ที่่�มา: อุรรถพัันธ์์ สารวงศ์ และค์ณะ (2560)

ความสามารถ (Ability) คะแนนเต็ม 5 คะแนน

3.08
2.99

2.93

เทศบาลมีผู�นําและบุคลากรที่มีความรู� ความสามารถ และมีทักษะส�ง

เทศบาลดําเนินงานให�บรรล�ผลสําเร็จตามแผนงานที่วางไว�

เทศบาลสามารถยกระดับความเป�นอยู�ของประชาชนให�ดีข้ึน

ความน�าเชื่อถือ (Credibility)

2.81
2.80
2.77

เทศบาลปฏิบัติตามข�อตกลงต�างๆ ที่ให�ไว�กับประชาชนอย�างเคร�งครัด

ประชาชนไว�วางใจให�เทศบาลตัดส�นใจแทนตนเอง

เทศบาลคํานึงถึงผลได�และผลเส�ยของประชาชนทุกกล��มในชุมชน

ความซื่อตรง (Integrity)

2.97
2.93
2.91

2.85

เทศบาลจร�งใจในให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบร�หารจัดการชุมชน

เทศบาลดําเนินงานอย�างซื่อสัตย�ส�จร�ต

ประชาชนทุกคนได�รับการปฏิบัติจากเทศบาลอย�างเท�าเทียมกัน

เทศบาลมีความโปร�งใสในการดําเนินงาน และสามารถตรวจสอบได�

น�อยที่ส�ด น�อย มาก มากที่ส�ด
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สอด้คล้องกับัข้อมูลเชิงป้ระจัักษ์ จ่ังสรุป้ได้้วิา่ แบับัจัำาลองการวัิด้ตั่วิแป้รควิาม
ซ่ึ่�อต่รง ควิามสามารถ ควิามน่าเช่�อถ่อ และควิามพ่ังพัอใจัมีควิามต่รง 
เชิงโครงสร้าง สะท้อนวิา่แบับัจัำาลองการวิดั้ทั�งห่มด้มีคุณ์ภาพัในด้้านควิามต่รง
เชิงโครงสร้าง

รูปทั่่� 6 ผลการวิเค์ราะห์์ค์วามูตรงเชุิงโค์รงสร้างข้องตัวแปรทั่่�ใชุ้ในการศึกษา

แบบจําลองทัศนคติของประชาชนต�อความซื่อตรงของเทศบาล
Chi-square (df=1) =.000, p=1.000, TLI=1.001, 
CFI=1.000, SRMR=.000, RMSEA= .000

แบบจําลองทัศนคติของประชาชนต�อความสามารถของเทศบาล
Chi-square (df=1) =.000, p=.991, TLI=1.002, 
CFI=1.000, SRMR=.000, RMSEA=.000

แบบจําลองทัศนคติของประชาชนต�อความน�าเชื่อถือของเทศบาล
Chi-square (df=1) =.002, p=.961, TLI=1.002, 
CFI=1.000, SRMR=.000, RMSEA= .000

แบบจําลองความพ�งพอใจของประชาชนต�อบร�การสาธารณะของเทศบาล
Chi-square (df=15) =24.681, p=.054, TLI=.995, 
CFI=.998, SRMR=.005, RMSEA= .042

ความ
ซื่อตรง

ให�ประชาชน
มีส�วนร�วม

ปฏิบัติอย�าง
เท�าเทียม

0.959

0.991

ความ
น�าเชื่อถือ

ปฏิบัติตาม
ข�อตกลง

คํานึงถึง
ผลได�ผลเส�ย

ประชาชนไว�ใจ
ให�เทศบาล
ตัดส�นใจแทน

0.961

0.965

ความ
สามารถ

บุคลากร
มีความรู�

ดําเนินงาน
บรรล�ผล

0.986

0.900

ความ
พ�งพอใจ

ความปลอดภัย
ในชีว�ต

ความปลอดภัย
บนถนน

การป�องกัน
ภัยพ�บัติ

การป�องกัน
ยาเสพติด

การดูแล
ส��งแวดล�อม

การจัดการ
ขยะ

การมี
ส�วนร�วม

การสนับสนุน
โครงการ

การอนุรักษ�
ภูมิป�ญญา

0.931

0.952

0.910

0.939

0.947

0.927

0.908

0.840

0.782

0.955
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ส่วินการวิเิคราะห่์โครงสร้างควิามสัมพัันธ์เชิงสาเห่ตุ่ของควิามซึ่่�อต่รง
ควิามสามารถ ควิามน่าเช่�อถ่อ และควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชน จัำาเป็้นต้่อง
ต่รวิจัสอบัควิามสอด้คล้องของแบับัจัำาลองสมการเชิงโครงสร้าง โด้ยพิัจัารณ์า
จัากค่าสถิติ่ไค-สแควิร์ และค่าดั้ชนีการวิดั้ต่่างๆ ผลการต่รวิจัสอบั พับัวิา่ แบับั
จัำาลองมีควิามสอด้คล้องกลมกล่นกับัข้อมูลเชิงป้ระจัักษ์ 

ผลการต่รวิจัสอบัโครงสร้างควิามสัมพัันธ์เชิงสาเห่ตุ่ พับัว่ิา ตั่วิแป้รควิาม
ซ่ึ่�อต่รงมีผลทั�งทางต่รงและทางอ้อมต่่อควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชน นอกจัากนี�  
ตั่วิแป้รควิามซ่ึ่�อต่รงยังมีผลส่งผ่านตั่วิแป้รควิามน่าเช่�อถ่อ และมีผลต่่อตั่วิแป้ร
ควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ่ที�ระดั้บั 0.01 ในขณ์ะที�
ตั่วิแป้รควิามสามารถของบุัคลากรมีผลต่่อทั�งตั่วิแป้รควิามน่าเช่�อถ่อของเทศบัาล
และตั่วิแป้รควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชนอย่างไม่มีนัยสำาคัญที�ระดั้บั 0.01  
แต่่ตั่วิควิามสามารถมีผลต่่อควิามซ่ึ่�อต่รงอย่างมีนัยสำาคัญที�ระดั้บั 0.01 สะท้อน
ให้่เห็่นวิา่ การด้ำาเนินงานอย่างซ่ึ่�อต่รงเป็้นปั้จัจััยสำาคัญที�มีผลต่่อควิามน่าเช่�อถ่อ
ในตั่วิเทศบัาล และยังมีผลต่่อควิามพ่ังพัอใจัต่่อของป้ระชาชนทั�งทางต่รงและ
ทางอ้อมแสด้งควิามสัมพัันธ์ดั้งรูป้ที� 7 

Chi-square (df=85) = 374.62, p=.000, TLI=.959, CFI=.971, SRMR=.023, RMSEA 
=.097 
ห้มายเห้ตำุ: * ค์ือุ p-value < 0.01
ที่่�มา: ข้อุม้ลดิบจากอุรรถพัันธ์์ สารวงศ์ และค์ณะ (2560) วิเค์ราะห้์โดยผู้้้เข่ยน

รูปทั่่� 7 ผลการวิเค์ราะห์์แบับัจัำาลองสมูการเชุิงโค์รงสร้าง

ความ
ซื่อตรง

ความ
สามารถ

ความ
น�าเชื่อถือ

ความ
พ�งพอใจ0.501*

0.502*

-0.022
-0.030

0.968*

0.311*
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6.1.3 ปััจจัยแห่งค์วิามสุำาเร็ิจ
จัากผลการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ป้ระจัำาปี้งบัป้ระมาณ์  

2559 สะท้อนให้่เห็่นผลสัมฤทธิ�ที�เกิด้ข่�นในมุมมองป้ระชาชน ค่อ ป้ระชาชน 
เกิด้ควิามพ่ังพัอใจัในระด้บัั “มาก” ป้ระชาชนยงัมีทัศนคติ่ที�ดี้ต่่อการด้ำาเนนิงาน
ของเทศบัาล โด้ยป้ระชาชนเห่น็ว่ิาเทศบัาลมีควิามซ่ึ่�อต่รง มีควิามสามารถ และ
มีควิามน่าเช่�อถ่อ ในระดั้บั “มาก” นอกจัากนี� ผลการวิเิคราะห์่โครงสร้างควิาม
สัมพัันธ์เชิงสาเห่ตุ่ยังชี�ให้่เห็่นวิ่าควิามซึ่่�อต่รงและควิามน่าเช่�อถ่อของเทศบัาล 
มีผลต่่อควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชนอีกด้้วิย จัากผลดั้งกล่าวิสามารถสรุป้ปั้จัจััย
แห่่งควิามสำาเร็จัของการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลจัาก 2 ปั้จัจััย ค่อ

1) การิสุร้ิางค์วิามนั่าเช่ื่�อถ่ือของเที่ศบาล จัากผลการวิเิคราะห์่ชี�ให้่ 
เห็่นวิ่า ควิามน่าเช่�อถ่อเป็้นปั้จัจััยที�มีผลต่่อควิามพ่ังพัอใจัของป้ระชาชน  
โด้ยควิามน่าเช่�อถ่อส่วินห่น่�งเป็้นผลมาจัากการสะสมผลงานอย่างต่่อเน่�องของ
เทศบัาลจันเห็่นเป็้นที�ป้ระจัักษ์ จัะพับัวิา่ ตั่�งแต่่ยกฐานะเป็้นเทศบัาลในปี้ พั.ศ. 
2542 เทศบัาลได้้มีการพััฒนาอย่างต่่อเน่�องและป้ระสบัควิามสำาเร็จัอยู่แล้วิ 
เป็้นทุนเดิ้ม ชี�วิัด้ได้้จัากการได้้รับัรางวิัลจัากห่น่วิยงานภายนอกที�เป็้นเคร ื�อง
พิัสูจัน์ควิามสำาเร็จั และยังเป็้นการสร้างช่�อเสียงให้่กับัองค์กรและชุมชน แสด้ง
รายละเอียด้รางวัิลที�เทศบัาลได้้รับัตั่�งแต่่ปี้ พั.ศ. 2546-2561 ได้้ดั้งต่ารางที� 2 
นอกจัากนี� รางวัิลที�ได้้รับัในช่วิงแรกส่วินให่ญ่ยังเกี�ยวิข้องกับัการเป็้นองค์กรที�
มีการบัรหิ่ารจััด้การที�ดี้และการส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชน สะท้อนให้่
เห็่นถ่งวิัฒนธรรมขององค์กรที�มุ่งเน้นกระบัวินการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชนมา
ตั่�งแต่่ก่อนการเข้าร่วิมเป็้นเครอืข่ายของ สสส. และเม่�อเข้าร่วิมเป็้นเครอืข่ายของ
สสส. ตั่�งแต่่ปี้ พั.ศ. 2553 ก็ยิ�งมีโอกาสเช่�อมโยงการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชน
ได้้มากข่�น ผลดั้งกล่าวิยิ�งทำาให้่เทศบัาลและป้ระชาชนมีควิามใกล้ชิด้กันมากข่�น
และอาจัเป็้นสาเห่ตุ่ป้ระการห่น่�งที�ทำาให้่ป้ระชาชนไว้ิเน่�อเช่�อใจัเทศบัาลมากข่�น 
และจัะเป็้นผลดี้ต่่อการพััฒนาชุมชนในระยะยาวิ ในกรณี์ที�เทศบัาลต้่องการควิาม
ร่วิมม่อห่รอืต้่องการให้่ป้ระชาชนป้ฏิบััติ่ต่าม จัะสามารถทำาได้้ง่ายข่�น

2) ผ้้บริหิาริและเจ้าหน้ัาทีี่�ของเที่ศบาลร้้ิค์วิามต้องการิที่ี�แท้ี่จริงิของ
ปัริะชื่าชื่นั เป็้นผลจัากแนวิทางการพััฒนาแบับั “เอาชุมชนเป็้นตั่วิตั่�ง” ที�มี
กระบัวินการพััฒนาเคร ื�องม่อ ข้อมูล วิธีิการด้ำาเนินงานอย่างเป็้นรูป้ธรรมและ
การพััฒนาที�ตั่�งอยู่บันฐานของการใช้ขอ้มูลชุมชน ทำาให้่เทศบัาลสามารถด้ำาเนิน
งานที�สอด้คล้องกับัปั้ญห่าและควิามต่้องการที�แท้จัรงิของชุมชน และมีการ
บัรหิ่ารจััด้การมีป้ระสิทธิภาพัมากข่�นด้้วิย นอกจัากการจััด้ห่าบัรกิารสาธารณ์ะ
ที�เป็้นควิามต้่องการในภาพัรวิมของต่ำาบัล เช่น ระบับัสาธารณู์ป้โภค ควิาม
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ป้ลอด้ภัย เป็้นต้่น เทศบัาลยังเปิ้ด้โอกาสให้่แต่่ละห่มู่บ้ัานมีโอกาสพััฒนาป้ระเด็้น
ในเร ื�องที�เฉพัาะเจัาะจังต่ามควิามต้่องการที�แต่กต่่างกันของแต่่ละห่มู่บ้ัาน  
โด้ยสนับัสนุนการจััด้ทำาแผนแม่บัทชุมชนและสนับัสนุนงบัป้ระมาณ์ด้ำาเนินการ
โครงการต่ามแผนแม่บัท ผลดั้งกล่าวิยิ�งส่งผลทำาให้่ทิศทางของการพััฒนามี
ควิามสอด้คล้องกับับัรบิัทของแต่่ละชุมชนในระดั้บัย่อยได้้มากข่�น ป้ระชาชนก็จัะ
ยิ�งมีควิามพ่ังพัอใจัต่่อการด้ำาเนินงานของเทศบัาลมากข่�นด้้วิย

โด้ยสรุป้ การพััฒนาบันแนวิคิด้ “เอาพ่ั�นที�เป็้นตั่วิตั่�ง” เป็้นเป้้าห่มายที�
ทุกพ่ั�นที�คาด้ห่วิังจัะใช้เป็้นแนวิทางในการพััฒนา แต่่กระบัวินการที�จัะนำาไป้สู่
ควิามสำาเร็จันั�นก็มีควิามสำาคัญ เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ได้้ให้่ควิามสำาคัญกับั
กระบัวินการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชนและการพััฒนาฐานข้อมูลชุมชน ซ่ึ่�งเป็้น
องค์ป้ระกอบัสำาคัญที�ทำาให้่การวิางแผนพััฒนาเป็้นไป้ในทิศทางทางสอด้คล้อง
กับัควิามต้่องการของพ่ั�นที� เป็้นผลทำาให้่สามารถสร้างควิามพ่ังพัอใจัและ
สวิสัดิ้การทางสังคมให้่กับัคนในชุมชนได้้มากข่�น

ตารางทั่่� 2 รางวัลทั่่�เทั่ศบัาลตำาบัลอุโมูงค์์ได้รับั

พั.ศึ. ร�งวััล

2546 • ร�งวััลที� 2 ประเภทเทศึบ�ล โค์รงก�รประกวัดำ อปท. ที�มีก�รบริห�รจิัดำก�รที�ดำี
ต�มหลักธรรม�ภ่บ�ล 

2547 • ร�งวััลพัระปกเกล้� สำ�หรับ อปท. ที�มีค์วั�มเป็นำเลิศึดำ้�นำค์วั�มโปร่งใส
และส่งเสริมก�รมีส่วันำร่วัมของประชี้�ชี้นำ

2548 • ร�งวััลพัระปกเกล้� สำ�หรับ อปท. ที�มีค์วั�มเป็นำเลิศึดำ้�นำค์วั�มโปร่งใส
และส่งเสริมก�รมีส่วันำร่วัมของประชี้�ชี้นำ 

2549 • ร�งวััลก�รบริห�รจิัดำก�รที�ดำี 

2550 • ร�งวััลก�รบริห�รจิัดำก�รที�ดำี
• ร�งวััลเทศึบ�ลนำ่�อยู่อย่�งยั�งยืนำ (เทศึบ�ลขนำ�ดำกล�ง)

2551 • ร�งวััล อปท. ที�มีก�รบริห�รจิัดำก�รที�ดำีต่อเนำื�อง ประเภท เทศึบ�ล
• ร�งวััลก่จิกรรมดำีเดำ่นำหัวัข้อรณรงค์์ลดำเมืองร้อนำดำ้วัยก�รประหยัดำพัลังง�นำไฟฟ้� 

แก่ เทศึบ�ลตำ�บลอุโมงค์์ และ โรงเรียนำอุโมงค์์วัิทย�ค์ม จิังหวััดำลำ�พัูนำ ภ�ยใต้
โค์รงก�รลดำเมืองร้อนำดำ้วัยมือเร� ปีที� 3

• องค์์กรที�มีผลง�นำดำีเดำ่นำในำก�รป้องกันำและแก้ไขปัญห�ย�เสพัต่ดำ 

2552 • ร�งวััล อปท. ดำีเดำ่นำ ดำ้�นำก�รดำำ�เนำ่นำง�นำโค์รงก�รวััฒนำธรรมไทยส�ยใยชีุ้มชี้นำ
จิังหวััดำลำ�พัูนำ

• โล่ร�งวััล โค์รงก�รลดำเมืองร้อนำ ดำ้วัยมือเร� ปีที� 5
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ตารางทั่่� 2 (ต่อ)

พั.ศึ. ร�งวััล

2553 • ร�งวััลชี้นำะเลิศึโค์รงก�รพััฒนำ�ผู้นำำ�เผชี้่ญวัิกฤตต�มปรัชี้ญ�เศึรษฐก่จิพัอเพัียง
• ร�งวััล อปท. ดำีเดำ่นำระดำับจิังหวััดำ ดำ้�นำก�รดำำ�เนำ่นำง�นำวััฒนำธรรมไทยส�ยใย

ชีุ้มชี้นำจิังหวััดำลำ�พัูนำ
• โล่ร�งวััล โค์รงก�รลดำเมืองร้อนำ ดำ้วัยมือเร� ปีที� 6

2554 • ร�งวััลโล่เกียรต่คุ์ณ อปท. ที�สนัำบสนุำนำก�รดำำ�เน่ำนำง�นำของกองทุนำสวััสด่ำก�รชุี้มชี้นำ
ในำระดำับดำีเดำ่นำ

• ร�งวััล อปท. ที�มีผลง�นำดำีดำ้�นำสตรีและค์รอบค์รัวั
• ร�งวััลชี้มเชี้ยเทศึบ�ลที�มีก�รบริห�รจัิดำก�รที�ดีำ ประจิำ�ปีงบประม�ณ 2554 (ภ�ค์เหนืำอ)
• ร�งวััลพััฒนำ�ระบบบริห�รจิัดำก�รนำำ��เพั่�อก�รเกษตร

2555 • ร�งวััลชี้นำะเลิศึก�รจิัดำก่จิกรรมเพั่�อพััฒนำ�ค์ุณภ�พัชี้ีวัิตเดำ็ก เย�วัชี้นำ และ
ค์รอบค์รัวัในำระดำับชีุ้มชี้นำท้องถุ่�นำ (ภ�ค์เหนำือ) ระยะที� 2 

• ร�งวััลในำก�รพััฒนำ�สร้�งค์วั�มเข้มแข็งให้ชีุ้มชี้นำต�มปรัชี้ญ�ของเศึรษฐก่จิ
พัอเพัียงในำโค์รงก�รพััฒนำ�ผู้นำำ�ต�มปรัชี้ญ�ของเศึรษฐก่จิพัอเพัียง

• โล่เกียรต่ค์ุณเพั่�อแสดำงวั่�เทศึบ�ลตำ�บลอุโมงค์์ จิังหวััดำลำ�พัูนำ ให้ก�รสนำับสนำุนำ
ชีุ้มชี้นำบ้�นำป่�เส้� หมู่ที� 9 ไดำ้รับร�งวััลชี้นำะเลิศึ ระดำับประเทศึ ประเภทชีุ้มชี้นำ
ขนำ�ดำใหญ่ โค์รงก�รประกวัดำชีุ้มชี้นำปลอดำขยะเฉลิมพัระเกียรต่ 80 พัรรษ� 
80 ชีุ้มชี้นำ (Zero waste) ปี 2555

2556 • ร�งวััลพัระปกเกล้� ดำ้�นำก�รเสริมสร้�งเค์รือข่�ยรัฐ เอกชี้นำ และประชี้�สังค์ม
ประจิำ�ปี 2556

• องค์์กรปกค์รองส่วันำท้องถุ่�นำ ดำีเดำ่นำ ท�งวััฒนำธรรม

2559 • ร�งวััลก�รพััฒนำ�ก�รบริก�รที�เป็นำเลิศึ (Thailand Public Service Awards 2016) 
ระดำับดำี โดำย สำ�นำักง�นำค์ณะกรรมก�รพััฒนำ�ระบบร�ชี้ก�ร (กพัร.) 

• ร�งวััลชี้นำะเลิศึดำ้�นำก�รพััฒนำ�ระบบก�รบริห�รจิัดำก�รกองทุนำที�ดำีและมี
ธรรม�ภ่บ�ลดำีเดำ่นำ แห่งปี 2559 (กองทุนำสวััสดำ่ก�รชีุ้มชี้นำเทศึบ�ลตำ�บลอุโมงค์์)

2560 • ร�งวััลพัระปกเกล้� ดำ้�นำก�รเสริมสร้�งเค์รือข่�ย รัฐ เอกชี้นำ และประชี้�สังค์ม 
ประจิำ�ปี 2560

• โล่เกียรต่ค์ุณตำ�บลต้นำแบบตำ�บลพั่�งพัิงสำ�หรับผู้ส่งอ�ยุต่ดำบ้�นำต่ดำเตียง 
ประจิำ�ปี 2560

2561 • ร�งวััลพัระปกเกล้�ทองค์ำ� ด้ำ�นำก�รเสริมสร้�งเค์รือข่�ย รัฐ เอกชี้นำ และประชี้�สังค์ม
ประจิำ�ปี 2561

• ร�งวััลก�รดำำ�เนำ่นำง�นำตำ�บลดำูแลสุขภ�พัผู้ส่งอ�ยุระยะย�วั (Long Term Care) 
ดำีเดำ่นำระดำับจิังหวััดำ ประจิำ�ปี 2561

ที่่�มา: เที่ศบาลตำำาบลอุุโมงค์์ (ม.ป.ป.)
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6.2	 ระดัำบโคุรงกัาร:	ก่ัจิกัรรมอาส่าปนัสุ่ข

6.2.1 กิจกริริม/ กริะบวินัการิ
กิจักรรม “อาสาปั้นสุข” เป็้นตั่วิอย่างนวัิต่กรรมทางสังคมที�โด้ด้เด่้นของ

ต่ำาบัลอุโมงค์ที�เน้นการส่งเสรมิสุขภาพัโด้ยอาศัยกลไกจิัต่อาสา มีวิัต่ถุป้ระสงค์
เพ่ั�อให้่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่้วิยติ่ด้เตี่ยง และผู้พิัการสามารถเข้าถ่งบัรกิารสาธารณ์ะ
ของเทศบัาลได้้มากข่�น เน่�องจัากป้ระชาชนกลุ่มนี�เป็้นกลุ่มที�มีข้อจัำากัด้ทางด้้าน
ร่างกาย ทำาให่ข้าด้โอกาสในการรับับัรกิารเพั่�อส่งเสรมิสุขภาพัต่่างๆ จุัด้เด่้นของ
กิจักรรมนี� ค่อ การขับัเคล่�อนโด้ยกลุ่มจิัต่อาสาในชุมชน ที�เรยีกต่นเองว่ิาเป็้น 
กลุ่มอาสาปั้นสุข ห่รอื อป้ส. และมีสโลแกนวิา่ “อาสาปั้นสุข คนอุโมงค์ไม่ทอด้
ทิ�งกัน” โด้ยกิจักรรมห่ลักที� อป้ส. ทำา จัะเป็้นการให้่บัรกิารด้้านสุขอนามัย 
ในเบ่ั�องต้่นและให้่กำาลังใจักลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่้วิยติ่ด้เตี่ยง และผู้พิัการ เพ่ั�อแสด้ง
ให้่เห็่นวิา่คนในชุมชนไม่ได้้ทอด้ทิ�งกลุ่มคนเห่ล่านี�

รูปทั่่� 8 เค์รือข้่ายอาสาสมูัค์รจัิตอาสากิจักรรมูอาสาปันสุข้

กิจักรรมอาสาปั้นสุข เป็้นกิจักรรมต่ัวิอย่างกิจักรรมที�แสด้งให่้เห็่นถ่ง 
การบูัรณ์าการการมีส่วินร่วิมของคนห่ลายกลุ่มในชุมชน โด้ยมีแกนนำาสำาคัญ 
ค่อ กลุ่มชมรม อป้ส. ที�เป็้นกลุ่มจิัต่อาสาในกจิักรรมลงพ่ั�นที� โด้ยบัรูณ์าการกบัั
สถาบัันห่ลักชุมชน ค่อ “บัวิร” ค่อ  บ้ัาน วิดั้ และโรงเรยีน รวิมถ่งภาคป้ระชา
สังคมเขา้มาร่วิมในกจิักรรม ซ่ึ่�งแต่่ละสว่ินกมี็ส่วินห่นนุเสรมิกิจักรรมในมติิ่ต่่างๆ

บั้าน (ชุุมูชุน)
เชี้ื�อมค์วั�มสัมพัันำธ์
ระหวั่�งค์นำในำชีุ้มชี้นำ 

เดำียวักันำ ให้ไดำ้มีโอก�ส
ม�พับปะพัูดำค์ุย 
ให้กำ�ลังใจิแก่กันำ

และกันำ 
โดำยเฉพั�ะในำกลุ่ม
ผู้ส่งอ�ยุและผู้ป่วัย

โรงเรียน
เชี้ื�อมค์วั�มสัมพัันำธ์

ระหวั่�งผู้ใหญ่กับเดำ็ก 
และสร้�งจิิตอ�ส�

รุ่นำใหม่ที�เป็นำกลุ่มเดำ็ก
และเย�วัชี้นำ

ให้มีส่วันำร่วัมในำ 
ก่จิกรรม อปส.

วัด
เชี้ื�อมวััดำกับชีุ้มชี้นำ 
โดำยเฉพั�ะกลุ่ม

ดำ้อยโอก�สที�มีข้อ
จิำ�กัดำในำก�รออกไปทำ�

ก่จิกรรมต่�งๆ 
ในำสังค์ม ให้ไดำ้มีโอก�ส 
เข้�ร่วัมก่จิกรรมท�ง 

ศึ�สนำ�

ประชุาสังค์มู
เปิดำรับบริจิ�ค์เพั่�อเป็นำ
ตัวักล�งให้ค์นำในำชีุ้มชี้นำ

ที�เห็นำค์ุณค์่�ของ
ก่จิกรรม แต่ไม่มีเวัล�
ไดำ้มีส่วันำร่วัมในำก�รขับ
เค์ล่�อนำก่จิกรรม ผ่�นำ

ก�รบริจิ�ค์เงินำ
สนำับสนำุนำ



35

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

และก่อให้่เกิด้ควิามสัมพัันธ์อันดี้ของคนในชุมชน แสด้งดั้งรูป้ที� 8 นอกจัากนี� 
กิจักรรมอาสาปั้นสุขยังได้้รับัการสนับัสนุนจัากองค์กรทั�งภายในและภายนอก
ชุมชน ที�สนับัสนุนปั้จัจััยนำาเข้าสำาห่รับัการด้ำาเนินงานทั�งที�เป็้นตั่วิเงินและไม่เป็้น
ตั่วิเงิน เช่น เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ สนับัสนุนงบัป้ระมาณ์พััฒนาศักยภาพั 
อาสาสมัครจิัต่อาสา คณ์ะพัยาบัาลศาสต่ร์ มห่าวิทิยาลัยเชียงให่ม่ สนับัสนุน
องค์ควิามรู้เชิงวิชิาการ เก็บัข้อมูล และติ่ด้ต่ามผล รวิมถ่งเป็้นที�ป้รกึษาด้้านการ
จััด้กิจักรรมดู้แลสุขภาพัผู้ป่้วิยให้่กับัชมรม เป็้นต้่น สามารถสรุป้กระบัวินการ
ด้ำาเนินงานของกิจักรรมอาสาปั้นสุขได้้ ดั้งต่ารางที� 3

ตารางทั่่� 3 การดำาเนินข้องกิจักรรมูอาสาปันสุข้

ม่ต่ ก�รดำำ�เนำ่นำง�นำ

ก�รเรียนำรู้ • มีก�รสนำับสนำุนำก�รฝึึกอบรมและพััฒนำ�ศึักยภ�พักลุ่ม อปส. 
อย่�งต่อเนืำ�อง เพ่ั�อเป็นำค์วั�มรู้พ่ั�นำฐ�นำในำก�รเข้�ไปดูำแลกลุ่มเป้�หม�ย
(ค์วั�มรู้ดำ้�นำส�ธ�รณสุข ดำ้�นำพัุทธศึ�สนำ� ศึึกษ�ดำูง�นำนำอกสถุ�นำที�)

• มีภ�คี์สนัำบสนุำนำองค์์ค์วั�มรู้หล�ยภ�ค์ส่วันำ เช่ี้นำ มห�วิัทย�ลัยเชีี้ยงใหม่
โรงพัย�บ�ลลำ�พูันำ เข้�ม�ทำ�ง�นำในำลักษณะภ�คี์ที�เข้�ม�ฝึึกอบรมให้
อย่�งต่อเนืำ�อง

ก�รบริห�รจิัดำก�ร • ก�รดำำ�เนำ่นำง�นำเนำ้นำกลไกจิิตอ�ส�ในำก�รขับเค์ล่�อนำก่จิกรรม 
โดำยเชี้ื�อมโยงค์วั�มร่วัมมือจิ�กหล�ยฝึ่�ยในำชีุ้มชี้นำในำก�รมีส่วันำร่วัม
เป็นำผู้ปันำค์วั�มสุขให้กับกลุ่มเป้�หม�ย ไดำ้แก่ กลุ่ม อปส. เจิ้�หนำ้�ที�
เทศึบ�ล ค์ณะสงฆ์์ตำ�บลอุโมงค์์ และค์รู/นำักเรียนำโรงเรียนำเทศึบ�ล 1 

• รูปแบบก่จิกรรมเนำ้นำก�รสร้�งกำ�ลังใจิและก�รดำูแลจิิตใจิ รวัมถุึงก�ร
เป็นำแหล่งข้อมูลให้กับ รพั.สต. เพั่�อเต่มเต็มกระบวันำก�รดำำ�เนำ่นำง�นำ
ดำ้�นำส�ธ�รณสุขในำภ�พัรวัมของชีุ้มชี้นำ

• ดำำ�เนำ่นำก่จิกรรมแบ่งออกเป็นำ 2 ก่จิกรรม ค์ือ 1) ก่จิกรรมฝึึกอบรม
เพ่ั�อพััฒนำ�ศัึกยภ�พักลุ่ม อปส. จัิดำก�รโดำยเทศึบ�ลและภ�คี์เค์รือข่�ย 
และ 2) ก่จิกรรมลงพั่�นำที�เยี�ยมเยือนำ จิัดำก�รโดำยเทศึบ�ลและกลุ่ม
จิิตอ�ส�ร่วัมกันำ

กลุ่มเป้�หม�ย • กลุ่มเป้�หม�ย คื์อ กลุ่มผู้ส่งอ�ยุ (ต่ดำบ้�นำ) ผู้ป่วัยต่ดำเตียง และผู้พิัก�ร

ก�รเงินำ • ก่จิกรรมฝึึกอบรมเพั่�อเพัิ�มศึักยภ�พั ไดำ้รับก�รสนำับสนำุนำงบประม�ณ
จิัดำก่จิกรรมอย่�งต่อเนำื�องจิ�กเทศึบ�ลตำ�บลอุโมงค์์ และไดำ้รับก�ร
สนัำบสนุำนำเพิั�มเต่มจิ�กสำ�นัำกง�นำหลักประกันำสุขภ�พัแห่งชี้�ต่ (สปสชี้.)

• ก่จิกรรมลงพั่�นำที�เยี�ยมเยือนำ เนำ้นำรับบริจิ�ค์ผ่�นำชี้่องท�งก�รระดำมทุนำ
ที�หล�กหล�ยทั�งจิ�กบุค์ค์ลทั�วัไปทั�งในำและนำอกชีุ้มชี้นำ ห้�งร้�นำ และ
บริษัทต่�งๆ ในำชีุ้มชี้นำ นำอกจิ�กนำี� ยังมี ก�รจิัดำก่จิกรรมเพั่�อระดำมทุนำ 
เชี้่นำ ก่จิกรรมมัจิฉ�ปันำสุข เป็นำต้นำ
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6.2.2 ผลลัพธ์์ 
จัากการศ่กษาของอรรถพัันธ์ สารวิงศ์ และคณ์ะ (2560) ได้้ป้ระเมิน

ผลลัพัธ์ที�เกิด้ข่�นจัากกิจักรรมอาสาปั้นสุข ผลด้ังกล่าวิชี�ให้่เห็่นวิ่าผู้มีส่วินได้้ 
ส่วินเสียกลุ่มต่่างๆ ในชุมชน ต่่างก็ได้้รับัผลลัพัธ์พ่ังป้ระสงค์ที�เป็้นไป้ต่ามเป้้าห่มาย
ของโครงการ ค่อ ทั�งกลุ่ม อป้ส. ที�เป็้นผู้ให้่ และกลุ่มผู้ป่้วิย และญาติ่ที�เป็้นผู้รับั
บัรกิาร ต่่างก็มีควิามสุขมากข่�น สามารถแสด้งรายละเอียด้การเป้ลี�ยนแป้ลงของ
ผลต่่างๆ ที�เกิด้จัากกิจักรรม อสป้. แสด้งดั้งต่ารางที� 4 ในแง่ของควิามคุ้มค่า 
พับัวิา่ การลงทุนในกิจักรรมทุกๆ 1 บัาท สามารถสร้างผลต่อบัแทนทางสังคม
ได้้สูงถ่ง 5.39 บัาท จ่ังกล่าวิได้้วิา่ ผลการด้ำาเนินกิจักรรมอาสาปั้นสุขสามารถ
สร้างผลต่อบัแทนทางสังคมได้้อย่างคุ้มค่า และเป็้นกิจักรรมที�ควิรสนับัสนุนให้่
มีการด้ำาเนินการต่่อไป้ 

นอกจัากนี� ห่ากพิัจัารณ์าในมิติ่คุณ์ธรรม จัะพับัวิา่กิจักรรมอาสาปั้นสุข
เป็้นกิจักรรมที�ส่งเสรมิการมีจิัต่อาสาอย่างเด่้นชัด้ โด้ยกิจักรรมอาสาปั้นสุขทำาให้่
เกิด้กลุ่มจิัต่อาสาในชมุชนที�พัร้อมให้่ควิามช่วิยเห่ล่อผู้อ่�นโด้ยไมห่่วัิงคา่ต่อบัแทน
ผลในภาพัรวิมของจัากกิจักรรมอาสาปั้นสุข ยังทำาให้่คุณ์ธรรมในมิติ่จิัต่อาสา 
ในชุมชนเพิั�มข่�น แสด้งดั้งตั่วิชี�วิดั้ต่่างๆ ได้้ ดั้งต่ารางที� 5 ผลงานเชิงป้ระจัักษ์
ของกิจักรรมยังสามารถย่นยันได้้จัากการได้้รับัรางวิัล “การพััฒนาการบัรกิาร
ที�เป็้นเลิศ” ระดั้บัดี้  โด้ย สำานักงานคณ์ะกรรมการพััฒนาระบับัราชการ (กพัร.)  
เป็้นเคร ื�องการันตี่ควิามสำาเร็จัอีกด้้วิย

ตารางทั่่� 4 การเปล่�ยนแปลงข้องตัวชุ่�วัดผลลัพธ์์กิจักรรมูอาสาปันสุข้

ผู้มีส่วันำไดำ้
ส่วันำเส่ย

ผลลัพัธ์ ตัวัชี้ี�วััดำ
ก�ร

เปล่�ยนำแปลง
ของตัวัชี้ี�วััดำ

ก�รเปล่�ยนำแปลง
ของตัวัชี้ี�วััดำ

2557 2558 2559

1.กลุ่ม อปส. มีค์วั�มสุขใจิ
ที�ไดำ้ชี้่วัยเหล่อ
ผู้อื�นำม�กขึ�นำ

สม�ชี้่ก อปส.
ที�มีค์วั�มสุข
ม�กขึ�นำ

สัดำส่วันำ อปส.
ที�มีค์วั�มสุข
ม�กขึ�นำ
(ร้อยละ) 

100
[70 
ค์นำ]

100
[80 
ค์นำ]

100
[120 
ค์นำ]
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ตารางทั่่� 4 (ต่อ)

ผู้มีส่วันำไดำ้
ส่วันำเส่ย

ผลลัพัธ์ ตัวัชี้ี�วััดำ
ก�ร

เปล่�ยนำแปลง
ของตัวัชี้ี�วััดำ

ก�รเปล่�ยนำแปลง
ของตัวัชี้ี�วััดำ

2557 2558 2559

2. ผู้รับบริก�ร มีค์วั�ม
พั่งพัอใจิในำ
ชี้ีวัิตม�กขึ�นำ 

ผู้ป่วัย/
ผู้ส่งอ�ยุ
ที�มีค์วั�ม
พั่งพัอใจิในำ
ชี้ีวัิตม�กขึ�นำ

สัดำส่วันำผู้รับ
บรกิ�รที�มีค์วั�ม
สุขม�กขึ�นำ
(ร้อยละ) 

100
[260 
ค์นำ]

100
[283 
ค์นำ]

100
[283 
ค์นำ]

ค์่�ใชี้้จิ่�ย
ในำค์รัวัเรือนำ
บ�งส่วันำ
ลดำลง

ไดำ้รับก�ร
สนำับสนำุนำ
ของใชี้้จิำ�เป็นำ
ม�กขึ�นำ

จิำ�นำวันำค์รั�ง
ที�ไดำ้รับบริก�ร 
(ค์รั�งต่อค์นำ
ต่อปี)

3 3 3

3. ญ�ต่ของ
ผู้รับบริก�ร

มีค์วั�มรู้สึก
ผ่อนำค์ล�ย
ม�กขึ�นำ 

ญ�ต่ผู้ป่วัย
ที�มีค์วั�ม
พั่งพัอใจิในำ
ชี้ีวัิตม�กขึ�นำ

สัดำส่วันำญ�ต่
ผู้รับบริก�รที�มี
ค์วั�มรู้สึกผ่อนำ
ค์ล�ยม�กขึ�นำ 
(ร้อยละ) 

100
[120 
ค์นำ]

100
[133 
ค์นำ]

100
[150 
ค์นำ]

4. ประชี้�ชี้นำ
ในำชีุ้มชี้นำ 

มีค์วั�มสุขใจิ
ม�กขึ�นำ 

ก�รบริจิ�ค์
เงินำเพั่�อชี้่วัย
ก่จิกรรม
เพัิ�มขึ�นำ

ค์วั�มย่นำดำี
บริจิ�ค์
สนำับสนำุนำ
ก่จิกรรม อปส. 
(บ�ทต่อปี)

18,771 14,691 14,817

5. เทศึบ�ล มีชี้ื�อเส่ยง
ม�กขึ�นำ

ก�รม�ศึึกษ�
ดำูง�นำเพัิ�มขึ�นำ

จิำ�นำวันำค์รั�งของ
ก�รม�ศึึกษ�
ดูำง�นำ 
(ค์รั�งต่อปี)

30 40 65

ไดำ้รับค์วั�ม
ไวั้วั�งใจิ
จิ�กบุค์ค์ล
ภ�ยนำอก
ม�กขึ�นำ

ก�รบริจิ�ค์
เงินำเพั่�อชี้่วัย
ก่จิกรรม
เพัิ�มขึ�นำ

จิำ�นำวันำเงินำ
บริจิ�ค์จิ�ก
หนำ่วัยง�นำห้�ง
ร้�นำในำชีุ้มชี้นำ
และค์ณะผู้ม�
ศึึกษ�ดำูง�นำ 
(บ�ทต่อปี)

185,148 35,972 31,243

ที่่�มา: อุรรถพัันธ์์ สารวงศ์ และค์ณะ (2560)
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ตารางทั่่� 5 ตัวชุ่�วัดการเปล่�ยนแปลงด้านจัิตสาธ์ารณะ

ตัวัชี้ี�วััดำ ก�รเปล่�ยนำแปลง (เมื�อเทียบกับไม่มีก่จิกรรม)

จิำ�นำวันำชัี้�วัโมงในำก�รทำ�ง�นำจิิตส�ธ�รณะ
ของค์นำในำชีุ้มชี้นำ (ชี้ั�วัโมงต่อปี)

เพัิ�มขึ�นำ 2,160 ชี้ั�วัโมงต่อปี (30 ค์นำต่อค์รั�ง 
* 3 ชี้ั�วัโมงต่อค์นำต่อค์รั�ง * 24 ค์รั�งต่อปี)

จิำ�นำวันำผู้ทำ�ง�นำดำ้�นำจิิตส�ธ�รณะ (ค์นำ) เพัิ�มขึ�นำอย่�งนำ้อย 120 ค์นำ (จิำ�นำวันำสม�ชี้่ก อปส.)

จิำ�นำวันำเงินำบริจิ�ค์เพั่�อสนำับสนำุนำก่จิกรรม
ของค์นำในำชีุ้มชี้นำ (บ�ทต่อปี)

เพัิ�มขึ�นำ 14,691.75 - 18,771.25 บ�ทต่อปี

ที่่�มา: สรุปจากอุรรถพัันธ์์ สารวงศ์ และค์ณะ (2560)

6.2.3 ปััจจัยแห่งค์วิามสุำาเร็ิจ
กิจักรรมอาสาปั้นสุข ถ่อเป็้นนวิัต่กรรมทางสังคมที�โด้ด้เด่้นที�ออกแบับั

มาเพ่ั�อต่อบัรับักับับัรบิัทชุมชนที�เข้าสู่สังคมสูงวิยัอย่างเฉพัาะเจัาะจัง โด้ยอาศัย
กลไกขับัเคล่�อนกิจักรรมจัากกลุ่มจิัต่อาสาในชุมชน ควิามสำาเร็จัของกิจักรรมที�
เกิด้ข่�นมาจัากห่ลายปั้จัจััยป้ระกอบักัน ได้้แก่

1) วิสัิุยทัี่ศน์ัของผ้้นัำา คณ์ะผู้บัรหิ่ารต่ำาบัลอุโมงค์มีวิสัิยทัศน์ที�สอด้รับั
สถานการณ์์ของชุมชนที�เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และต้่องการเต่รยีมพัร้อมเพ่ั�อ
รองรับั เน่�องจัากเล็งเห็่นว่ิาต่ำาบัลอโุมงค์มีผู้สูงอายุคิด้เป็้นร้อยละ 20 ของพ่ั�นที�
ซ่ึ่�งเป็้นสัด้ส่วินผู้สูงอายุที�สูงสุด้ของจัังห่วิัด้ลำาพูัน ในขณ์ะที�การทำางานเชิงรุก 
ของ รพั.สต่. อาจัจัะยังไม่เพีัยงพัอ เพัราะยังมีข้อจัำากัด้ของจัำานวินบุัคลากร
ทางการแพัทย์ในชุมชน จ่ังเล็งเห็่นถ่งควิามจัำาเป็้นในการสนับัสนุนงานส่วินนี� 
นอกจัากนี� คณ์ะผู้บัรหิ่ารต่ำาบัลอุโมงค์ยังได้้รับัโอกาสจัากสำานักงานสนับัสนุน
สุขภาวิะชุมชน (สำานัก 3) ของ สสส. ที�สนับัสนุนการเดิ้นทางไป้ศ่กษาดู้งานที�
มูลนิธิพุัทธฉ่อจีั� ซ่ึ่�งเป็้นองค์กรจิัต่อาสาที�ให้่ควิามช่วิยเห่ล่อและบัรกิารสังคม 
ที�มีช่�อเสียงของไต่้ห่วิัน โด้ยคณ์ะผู้บัรหิ่ารเทศบัาลได้้นำาเอาแนวิทางของมูลนิธิ
พุัทธฉ่อจีั�มาเป็้นต้่นแบับั และผลักดั้นให้่เกิด้การทำางานจิัต่อาสาเพ่ั�อส่งเสรมิ 
สุขภาพัในพ่ั�นที�ต่ำาบัลอุโมงค์อย่างเป็้นรูป้ธรรม รวิมถ่งทำาห่น้าที�เป็้นตั่วิกลาง 
ในการป้ระสานควิามร่วิมม่อจัากห่น่วิยงานภายนอกเพ่ั�อสนับัสนุนการด้ำาเนิน
กิจักรรมทั�งที�เป็้นงบัป้ระมาณ์และองค์ควิามรู้ 

2) กลุ่มอาสุาสุมัค์ริทีี่�เข้มแข็ง กลุ่มจิัต่อาสาของกิจักรรม อป้ส. มาจัาก
ห่ลายภาคส่วินในชุมชน โด้ยกลุ่มที�เป็้นแกนห่ลักในการด้ำาเนินกิจักรรม ค่อ  
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณ์สุขป้ระจัำาห่มู่บ้ัาน ห่รอื อสม. ซ่ึ่�งเป็้นกลุ่มที�ทำาห่น้าที�
ลงพ่ั�นที�ในชุมชนเพ่ั�อติ่ด้ต่ามภาวิะด้้านสุขภาพัของป้ระชาชนชุมชนอยู่แล้วิ  
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ดั้งนั�น การเข้าร่วิมการกิจักรรม อป้ส. ของกลุ่ม อสม. นอกจัากจัะเป็้นโอกาส
ที�ได้้ทำางานจัติ่อาสาเพิั�มข่�นแล้วิ ยังเป็้นป้ระโยชน์ต่่องานของ อสม. ที�จัะช่วิยทำาให้่
ได้้รับัข้อมูลสุขภาพัที�คลอบัคลุมมากข่�น นอกจัากกลุ่ม อสม. แล้วิ ยังมีกลุ่ม
ป้ระชาชนทั�วิไป้ พัระสงฆ์์ และนักเรยีน ที�เรยีกว่ิา กลุ่ม อป้ส. น้อย มาเข้าร่วิม
กิจักรรมอย่างต่่อเน่�อง เป็้นการขยายขอบัเขต่ของกลุ่มผู้ทำางานจิัต่อาสาและยัง
เป็้นการป้ลูกค่านิยมการแบ่ังปั้นควิามสุขและการช่วิยเห่ล่อกันของคนในชุมชน
ผ่านการทำากิจักรรม อป้ส. ต่ามสโลแกนของโครงการที�วิ่า “คนอุโมงค์ไม่ทอด้
ทิ�งกัน”

3) มีเค์ริอืข่ายค์วิามร่ิวิมม่อหลากหลาย กิจักรรม อป้ส. ได้้รับัการ
สนับัสนุนจัากห่น่วิยงานภายนอกอย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่แรกเร ิ�มก่อตั่�งจันถ่ง
ปั้จัจุับััน โด้ยเฉพัาะ สสส. ที�ได้้สนับัสนุนให้่คณ์ะผู้บัรหิ่ารเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์
เดิ้นทางไป้ศ่กษาดู้งานมูลนิธิฉ่อจีั�ไต้่ห่วัิน และนำาเอาแนวิทางมาด้ำาเนินการอย่าง
เป็้นรูป้ธรรม ในชว่ิงการพััฒนากจิักรรม กลุ่ม อป้ส. ยังได้้รับัการสนบััสนุนองค์
ควิามรู้จัากห่น่วิยงานภายนอกเพ่ั�อยกระดั้บัการให้่บัรกิาร ได้้แก่ คณ์ะพัยาบัาล
ศาสต่ร์ มห่าวิทิยาลัยเชียงให่ม่ และโรงพัยาบัาลลำาพูัน ที�เข้ามาจััด้ฝึักอบัรมเชิง
ป้ฏิบััติ่การและให้่ควิามรู้แก่สมาชิก อป้ส. ในการดู้แลผู้สูงอายุ ผู้ป่้วิยติ่ด้เตี่ยง 
และผู้พิัการ ซ่ึ่�งทำาให้่สมาชิก อป้ส. มีโอกาสได้้เรยีนรู้และพััฒนาต่นเองมากข่�น 
และสามารถด้ำาเนินกิจักรรมได้้อย่างมีป้ระสิทธิภาพัมากข่�น

นอกจัากนี� ในปี้ พั.ศ. 2559 เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ยังได้้เข้าร่วิมจััด้ระบับั
การดู้แลระยะยาวิด้้านสาธารณ์สุขสำาห่รับัผู้สูงอายุที�มีภาวิะพ่ั�งพิัง (Long Term 
Care: LTC) ของสำานักงานห่ลักป้ระกันสุขภาพัแห่่งชาติ่ (สป้สช.) และได้้จััด้ตั่�ง
“ศูนย์พััฒนาคณุ์ภาพัชวีิติ่ผู้สูงอายแุละผู้พักิารต่ำาบัลอโุมงค”์ โด้ยมกีารวิางแผน
ร่วิมกับัคณ์ะอนุกรรมการ LTC ของจัังห่วิดั้ ป้ระกอบัด้้วิย สาธารณ์สุขจัังห่วิดั้
ลำาพูัน สาธารณ์สุขอำาเภอเม่องลำาพูัน โรงพัยาบัาลลำาพูัน และโรงพัยาบัาล 
ส่งเสรมิสุขภาพัต่ำาบัล โด้ยในระบับั LTC นี� ยังได้้ผนวิกกิจักรรม อป้ส. เข้ามา
เป็้นห่่วิงโซ่ึ่ห่น่�งในกระบัวินการพััฒนาคุณ์ภาพัชีวิติ่ผู้สูงอายุและผู้พิัการอย่าง
ครบัวิงจัร ซ่ึ่�งจัะส่งผลต่่อควิามยั�งย่นของกิจักรรมอีกด้้วิย
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7. ถิ่อดบท้เรียนองค์์กรต้้นแบบคุ์ณธรรม

ห่ากพิัจัารณ์าต่ามมิติ่การส่งเสรมิคุณ์ธรรมทั�ง 4 ป้ระการ ต่ามแผน
แม่บัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ จัะพับัว่ิา การด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัล
อุโมงค์มีลักษณ์ะเป็้นองค์กรคุณ์ธรรมทั�งในแง่การส่งเสรมิสังคมคุณ์ธรรมในมิติ่
ควิามพัอเพีัยง และมิติ่จิัต่อาสา และในแง่กระบัวินการด้ำาเนินงานที�สะท้อนถ่ง
การมคุีณ์ธรรมผ่านมุมมองของป้ระชาชนในมติิ่ควิามซ่ึ่�อสัต่ย์ และมิติ่ควิามมีวินัิย
โด้ยในแต่่ละมิติ่มีรายละเอียด้ ดั้งนี�

ในมิติค์วิามพอเพียง เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ให้่ควิามสำาคัญกับัการใช้
แนวิทางป้รัชญาเศรษฐกิจัพัอเพีัยงและสนับัสนุนให้่ป้ระชาชนนำาป้รัชญา
เศรษฐกิจัพัอเพีัยงไป้ใช้ในการด้ำาเนินชีวิติ่อย่างเด่้นชัด้ มีการจััด้ตั่�งศูนย์การ 
เรยีนรู้เศรษฐกิจัพัอเพีัยง ศูนย์ดั้งกล่าวิมีการถอด้บัทเรยีนองค์ควิามรู้ที�เป็้น 
รูป้ธรรม ทำาห่น้าที�เผยแพัร่ควิามรู้ในการป้ระยุกต์่ใช้ห่ลักเศรษฐกิจัพัอเพีัยง 
ให้่กับัคนที�สนใจัทั�งในและนอกพ่ั�นที� นอกจัากนี� เทศบัาลยังได้้ส่งเสรมินำาห่ลัก
ควิามพัอเพัียงไป้ป้ฏิบััติ่จัรงิในระด้ับัครัวิเรอืนและองค์กร โด้ยได้้จััด้ตั่�งกลุ่ม 
ครัวิเรอืนเศรษฐกิจัพัอเพีัยง เพ่ั�อเป็้นครัวิเรอืนตั่วิอย่างให้่แก่ป้ระชาชนในต่ำาบัล
อีกด้้วิย 

ในมิติจิตอาสุา เป็้นผลมาจัากการมีป้ฏิสัมพัันธ์ที�ดี้ระห่ว่ิางเทศบัาลกับั
ป้ระชาชน โด้ยเทศบัาลได้้ค้นห่ากลุ่มจิัต่อาสาจัากสมาชิกที�อยู่ในเครอืข่ายทาง
สังคม อันเป็้นผลจัากการสะสมและเช่�อมโยงกลุ่มทุนทางสังคมในชุมชนอย่าง 
ต่่อเน่�อง ทำาให้่การพััฒนางานอาสาสมัครในชุมชนทำาได้้ค่อนข้างง่าย และมักจัะ
ได้้รับัควิามร่วิมม่อจัากคนในชุมชนเป็้นอย่างดี้

ในมิตคิ์วิามซ่ื่�อสัุตย์ สะท้อนได้้จัากมุมมองของป้ระชาชนที�เป็้นผู้มีส่วินได้้
ส่วินเสียต่่อการด้ำาเนินงานของเทศบัาล จัะพับัวิ่า ป้ระชาชนได้้ป้ระเมินวิ่ามี 
ควิามไวิ้เน่�อเช่�อใจัการด้ำาเนินงานของเทศบัาลในระด้ับัมาก สะท้อนให้่เห็่นวิ่า 
ป้ระชาชนเห็่นว่ิาการบัรหิ่ารจััด้การของเทศบัาลมีควิามเห่มาะสมกับับัรบิัทชุมชน
นอกจัากนี� การเปิ้ด้โอกาสให้่ป้ระชาชนมีส่วินร่วิมในกระบัวินการพััฒนาแผน
พััฒนาชุมชน ยังเป็้นช่องทางสำาคัญที�ทำาให้่ป้ระชาชนใกลชิ้ด้และรับัรู้การด้ำาเนิน
งานของเทศบัาล โด้ยเฉพัาะการทำาแผนชุมชนและการเข้าร่วิมกิจักรรมใน
โครงการเครอืข่ายสุขภาวิะของ สสส. ที�มีผลทำาให้่ควิามสัมพัันธ์ระห่วิ่าง
ป้ระชาชนและเทศบัาลมีควิามใกล้ชิด้กันมากข่�น และทำาให่้ป้ระชาชนมีควิามไวิ้
วิางใจัให้่เทศบัาลด้ำาเนินงานมากข่�น 
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ส่วินในมิติค์วิามมีวินัิัย ห่ากพัจิัารณ์าในแงข่องการย่ด้มั�นและการรับัผิด้
ชอบัในห่น้าที�ของเทศบัาล จัะพับัว่ิา เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์สามารถรับัผิด้ชอบั
ห่น้าที�ในการให่บ้ัรกิารสาธารณ์ะแกป่้ระชาชนได้้เป็้นอย่างดี้ สะท้อนจัากการรับั
รู้ปั้ญห่าและควิามต้่องการของป้ระชาชน และสามารถจััด้บัรกิารสาธารณ์ะได้้
อย่างสอด้คล้องกับัควิามต้่องการของคนในชุมชนส่งผลทำาให้่ป้ระชาชนเกิด้ควิาม
พ่ังพัอใจัต่่อการด้ำาเนินงานของเทศบัาลในระดั้บั“มาก” 

จัากกระบัวินการด้ำาเนินงานในภาพัรวิมของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ 
สะท้อนให้่เห็่นถ่งเป้้าห่มายของการมุ่งสร้างสังคมแห่่งคุณ์ธรรมให้่เกิด้ข่�นไม่เพีัยง
แต่่ในองคก์รเท่านั�น แต่่ยังพัยายามสร้างสังคมคุณ์ธรรมให่เ้กิด้ข่�นในชุมชนด้้วิย
กล่าวิค่อ การเช่�อมโยงป้ระชาชนเข้ามามีส่วินร่วิมในพััฒนา ทำาให้่การด้ำาเนินงาน
ของเทศบัาลอยู่ในสายต่าและการรับัรู้ของป้ระชาชนที�เป็้นผู้มีส่วินได้้ส่วินเสีย  
เกิด้ควิามไว้ิเน่�อเช่�อใจัต่่อเทศบัาลในฐานะที�เป็้นผู้นำาในการพััฒนาและเป็้น
ตั่วิแทนของป้ระชาชน ผลด้ังกล่าวิก็จัะยิ�งทำาให้่ควิามสัมพัันธ์ของเทศบัาลและ
ป้ระชาชนแน่นแฟ้ันมากข่�น 

นอกจัากนี� การด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ในภาพัรวิมยังชี�ให้่
เห็่นถ่งจัรยิธรรมการบัรหิ่ารงานภาครัฐที�มุ่งเน้นป้ระชาชน (citizenship 
ethic) ต่ามกระบัวินทัศน์ของการกำากับัดู้แลกิจัการสาธารณ์ะแนวิให่ม่  
อันป้ระกอบัด้้วิยค่านิยมห่ลัก 4 ป้ระการ (พัลอย ส่บัวิเิศษ, 2561) ค่อ 

1) เน้ันัผลปัริะโยชื่น์ัของสุาธ์าริณะ สะท้อนจัากการพััฒนาบันพ่ั�นฐาน
ควิามต่้องการและเข้าใจับัรบิัทของชุมชน ซ่ึ่�งเป็้นผลจัากกระบัวินการพััฒนา 
และใช้ฐานข้อมูลของชุมชนในการวิเิคราะห์่ช่องวิ่างสำาคัญของการพััฒนา  
ทำาให้่สามารถวิางแผนการพััฒนาได้้สอด้คล้องกับัควิามต่้องการของชุมชน  
เกิด้ป้ระโยชน์ต่่อสาธารณ์ะในวิงกวิา้ง

2) สุ่งเสุริมิการิมีสุ่วินัร่ิวิมของปัริะชื่าชื่นั จัากวิสัิยทัศน์การพััฒนาของ
ต่ำาบัลที�วิ่า “อุโมงค์เม่องของคนสุขภาพัดี้ ทุกภาคีมีส่วินร่วิม ศูนย์รวิมแห่่ง
ภูมิปั้ญญา” สะท้อนให้่เห็่นค่านิยมห่ลักขององค์กรที�มุ่งเน้นส่งเสรมิการมี 
ส่วินร่วิมของป้ระชาชน ดั้งนั�น ในกระบัวินการพััฒนาของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์
จ่ังเปิ้ด้โอกาสให้่ป้ระชาชนเข้ามามีส่วินร่วิมในการพััฒนาในทุกขั�นต่อนของการ
พััฒนาตั่�งแต่่กระบัวินมองปั้ญห่าด้้วิยการวิจัิัยชุมชน การพััฒนาแผนชุมชน 
ต่ลอด้จันการมีส่วินร่วิมในกิจักรรม/โครงการการพััฒนาของเทศบัาลอีกด้้วิย

3) ให้ค์วิามสุำาคั์ญในัการิสุร้ิางเค์ริอืข่ายค์วิามร่ิวิมม่อกับปัริะชื่าชื่นั 
เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์มีการพััฒนากลุ่มทุนทางสังคมที�เป็้นองค์ควิามรู้ของชุมชน
เช่น กลุ่มเกษต่รอินทรย์ี กลุ่มพ่ัชสมุนไพัร กลุ่มบัรหิ่ารจััด้การขยะ เป็้นต้่น  
ให้่เป็้นกลุ่มรูป้ธรรมที�สามารถเช่�อมโยงเข้ามาในกระบัวินการพััฒนาชุมชนได้้ 



42

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

โด้ยเร ิ�มต้่นจัากการพััฒนากลุ่มทุนต่่างๆ เช่น การจััด้ทำาข้อมูล พััฒนาศักยภาพั
ผู้รู้ในแต่่ละเร ื�อง และถอด้บัทเรยีนควิามรู้ของกลุ่มทุนต่่างๆ ให้่เป็้นรูป้ธรรม  
เพ่ั�อให้่มีควิามพัร้อมในการแลกเป้ลี�ยนเรยีนรู้และสามารถเช่�อมโยงเครอืข่ายของ
กลุ่มทุนต่่างๆ เข้ามาในกระบัวินการพััฒนาของชุมชนได้้ง่ายข่�น สะท้อนผลสำาเร็จั
จัากการสง่เสรมิการสร้างเครอืข่ายควิามร่วิมม่อจัากรางวิลัระดั้บัป้ระเทศที�ได้้รับั
ค่อ รางวิัลพัระป้กเกล้าทองคำา พั.ศ. 2561 สำาห่รับั อป้ท. ที�มีควิามเป็้นเลิศ 
ในด้้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย รัฐ เอกชน และป้ระชาสังคม ซ่ึ่�งก่อนห่น้านั�น 
ใน พั.ศ. 2556 และ พั.ศ. 2560 ก็ได้้รับัรางวิลัป้ระป้กเกล้า ในสาขาดั้งกล่าวิ
เช่นกัน แสด้งให้่เห็่นถ่งการส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายอย่างต่่อเน่�อง และเกิด้ผล
สำาเร็จัจันเป็้นที�ยอมรับัในวิงกวิา้ง

4) เพิ�มขีดค์วิามสุามาริถืของปัริะชื่าชื่นัในัการิให้บริกิาริสุาธ์าริณะ 
ตั่วิอย่างที�เด่้นชัด้ ค่อ กิจักรรม “อาสาปั้นสุข” ที�เทศบัาลสนับัสนุนงบัป้ระมาณ์
ในฝึักอบัรมและศ่กษาดู้งาน รวิมถ่งการเช่�อมโยงเครอืข่ายควิามร่วิมม่อ ค่อ สสส.  
สป้สช. โรงพัยาบัาลส่งเสรมิสุขภาพัต่ำาบัล และคณ์ะพัยาบัาลศาสต่ร์ 
มห่าวิทิยาลยัเชียงให่ม่ เพ่ั�อเพิั�มทักษะและควิามรู้ในการด้แูลผู้ป่้วิยติ่ด้บ้ัานติ่ด้เตี่ยง
ให้่แก่กลุ่ม อป้ส. อีกทั�งยังเช่�อมโยงกิจักรรมอาสาปั้นสุขเข้ากับัระบับั LTC  
ยิ�งทำาให้่กลุ่ม อป้ส. มีโอกาสได้้พััฒนาขีด้ควิามสามารถในการให่้บัรกิารด้้าน
สุขภาพัที�สูงข่�น ส่งผลทำาให้่การให้่บัรกิารเชิงรุกด้้านสุขภาพัของชุมชนในภาพัรวิม
ได้้รับัการเติ่มเต็่มและครอบัคลุมมากข่�น 

8. ส่รุป 

การถอด้บัทเรยีนการด้ำาเนินงานขององค์กรต้่นแบับัคุณ์ธรรม กรณ์ี
ศ่กษาเทศบัาลต่ำาบัลอโุมงค์ สามารถสรุป้บัทเรยีนที�นำาไป้สู่ควิามสำาเร็จัที�สำาคัญ
ได้้ 3 ป้ระการ 

1) การิพัฒนัากริะบวินัการิดำาเนิันังานัเพ่�อบริริลุเป้ัาหมายค์วิามต้องการิ
ของชื่มุชื่นั การด้ำาเนินกิจักรรม/ กระบัวินการของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์มีควิาม
โด้ด้เด่้น 2 ป้ระการ ค่อ (1) การสร้างกระบัวินการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชน และ
(2) การพััฒนาบันฐานของข้อมูลของชุมชน โด้ยเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ ได้้มีการ
วิางแนวิทางให่้ป้ระชาชนมีส่วินร่วิมในการพััฒนา ตั่�งแต่่การมีส่วินร่วิมในการ
จััด้ทำาฐานข้อมูลชุมชน การพััฒนากลุ่มทุนต่่างๆ ในชุมชน และการนำาเอาข้อมูล
ต่่างๆ มาใช้ในการออกแบับันโยบัายสาธารณ์ะร่วิมกับัป้ระชาชน รวิมถ่งการ
เช่�อมโยงกลุ่มทุนต่่างๆ ที�เป็้นกลุ่มป้ระชาชนมาเป็้นกลไกขับัเคล่�อนเพ่ั�อแก้ปั้ญห่า
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ของชุมชน ยกตั่วิอย่าง กิจักรรมอาสาปั้นสุข ซ่ึ่�งเป็้นตั่วิอย่างที�ดี้ที�เป็้นผลจัาก
การนำากระบัวินการข้างต้่นมาใช้ ตั่�งแต่่การวิเิคราะห์่ปั้ญห่าบันฐานบัรบิัทของ
ชุมชนที�เป็้นสังคมสูงอายุ และด่้งเอากลุ่มทุนในชุมชนมาร่วิมขับัเคล่�อน ทั�งกลุ่ม
อสม. ที�มีพ่ั�นฐานของการเป็้นจิัต่อาสาและมีควิามรู้เบ่ั�องต้่นด้้านสุขภาพั คณ์ะ
พัระสงฆ์์ ที�เป็้นที�พ่ั�งทางใจัของคนในชมุชน นักเรยีน ที�จัะเป็้นกลุ่มเป้้าห่มายใน
การพััฒนากลุ่มจิัต่อาสาห่น้าให่ม่ เกิด้เป็้นกิจักรรมที�ต่อบัสนองควิามต้่องการ
ของคนในชุมชน และเกิด้ผลลัพัธ์ที�พ่ังป้ระสงค์ ในภาพัรวิมจ่ังทำาให้่ป้ระชาชน
เกิด้ควิามพ่ังพัอใจั 

2) ผลสัุมฤที่ธิ์�ของการิดำาเนิันังานัอย่างมีธ์ริริมาภิิบาลผ่านัมุมมอง
ปัริะชื่าชื่นั กระบัวินการด้ำาเนินงานของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์สะท้อนการมี 
ธรรมาภบิัาลห่ลายป้ระการ โด้ยเฉพัาะการมส่ีวินร่วิม (participation) ที�เป็้น
ห่น่�งในวิสัิยทัศน์ของเทศบัาล ซ่ึ่�งเทศบัาลก็ได้้เปิ้ด้โอกาสให้่ป้ระชาชนมีส่วินร่วิม
ในห่ลายระด้บััทั�งในกระบัวินการพััฒนานโยบัายสาธารณ์ะของต่ำาบัลและห่มู่บ้ัาน
รวิมถ่งการส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชนในการขับัเคล่�อนกิจักรรมห่รอื
โครงการต่่างๆ ส่งผลทำาให้่ป้ฏิสัมพัันธ์ระห่ว่ิางเทศบัาลกับัป้ระชาชนดี้ข่�น  
เกิด้ผลงานเชิงป้ระจัักษ์ สะท้อนจัากรางวิลัต่่างๆ ที�ได้้รับั เช่น รางวิลัพัระป้กเกล้า
ด้้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย รัฐ เอกชน และป้ระชาสังคมที�ได้้รับัติ่ด้ต่่อกันในปี้ 
2560 และ 2561 สำาห่รับัในด้้านการต่อบัสนอง (responsiveness) พับัว่ิา 
เทศบัาลสามารถกำาห่นด้ทิศทางการพััฒนาได้้ต่รงจุัด้และสามารถต่อบัสนองต่่อ
ควิามต้่องการของป้ระชาชนได้้ดี้ รวิมถ่งสามารถด้ำาเนินงานได้้อย่างมี
ป้ระสิทธิภาพัและป้ระสิทธิผล (efficiency and  effectiveness) เป็้นผล
ส่บัเน่�องจัากการเข้าใจัควิามต้่องการของพ่ั�นที� ทำาให้่เทศบัาลสามารถกำาห่นด้
ทิศทางและวิางแผนพััฒนาในป้ระเด็้นที�ชุมชนเห็่นวิ่าเป็้นเร ื�องที�สำาคัญห่รอืเร่ง
ด่้วิน ทำาให้่เกิด้ผลกระทบัในวิงกวิา้ง โด้ยผลต่่างๆ เห่ล่านี�เกิด้ข่�นได้้จัากวิสัิยทัศน์
เชิงกลยุทธ์ของผู้บัรหิ่าร (strategic vision) ซ่ึ่�งเป็้นผู้มีอำานาจัในการกำาห่นด้
ทิศทางการพััฒนาของพ่ั�นที� จัะพับัว่ิาผู้นำาของเทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์ให้่ควิาม
สำาคัญกับัการพััฒนาที�เอาพ่ั�นที�เป็้นตั่วิตั่�ง เห็่นควิามสำาคัญของการใช้ข้อมูล 
ในการวิเิคราะห์่ปั้ญห่า ให้่ควิามสำาคัญกับักลุ่มทุนที�มีศักยภาพัทั�งในและนอก
ชุมชนและนำามาเช่�อมโยงในกระบัวินการพััฒนา ทำาให้่ผลการด้ำาเนินงานในภาพั
รวิมสอด้คล้องกับับัรบิัทพ่ั�นที� และเกิด้ผลสัมฤทธิ�ที�สำาคัญ ค่อ ป้ระชาชนพ่ังพัอใจั
ต่่อการด้ำาเนินงานของเทศบัาลในระดั้บั “มาก” ในทุกๆ มิติ่ นอกจัากนี� ผลการ
ด้ำาเนินงานของเทศบัาลยังสอด้รับักับัค่านิยมที�เป็้นจัรยิธรรมการบัรหิ่ารงาน
ภาครัฐที�มุ่งเน้นป้ระชาชน 
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3) สุ่งเสุริมิสัุงค์มคุ์ณธ์ริริมผ่านัการิปัฏิิบัติให้เห็นัผลจริงิ เทศบัาลต่ำาบัล
อุโมงค์ใช้ระยะเวิลายาวินานในการพััฒนากระบัวินการและพััฒนานวิตั่กรรมทาง
สังคมที�เห่มาะสมกับัสภาพัปั้ญห่าของชุมชน จันเกิด้ผลงานอันเป็้นที�ป้ระจัักษ์ 
โด้ยชี�วิดั้จัากรางวิลัต่่างๆ ที�ได้้รับัอย่างต่่อเน่�อง โด้ยเฉพัาะรางวิลัด้้านการบัรหิ่าร
จััด้การที�ดี้และการส่งเสรมิการมีส่วินร่วิมของป้ระชาชน และมี อป้ท. อ่�นๆ ให้่
ควิามสนใจัเข้ามาศ่กษาดู้งานเป็้นจัำานวินมาก อย่างไรก็ดี้ ผลลัพัธ์ที�จัะสะท้อน
การเป็้นองค์กรคุณ์ธรรมในฐานะการเป็้นองค์กรที�ทำาห่น้าที�ในการให่้บัรกิาร
สาธารณ์ะ ค่อ การได้้รับัควิามไวิว้ิางใจัจัากป้ระชาชนในชมุชน ซ่ึ่�งเป็้นผลสะทอ้น
ที�สำาคัญที�ชี�ให้่เห็่นว่ิาเทศบัาลได้้เปิ้ด้โอกาสให้่ป้ระชาชนมีส่วินร่วิมห่รอืมีกลไกที�
ทำาให่้ป้ระชาชนมองเห่็นการด้ำาเนินงานของเทศบัาล และป้ระชาชนให่้การ
ยอมรับัวิา่การด้ำาเนินงานของเทศบัาลและผลลัพัธ์ที�เกิด้ข่�นเป็้นสิ�งที�คนในชุมชน
นั�นเห็่นวิ่าเห่มาะสมกับัพ่ั�นที� สามารถยกระดั้บัคุณ์ภาพัชีวิติ่ของคนในชุมชนให้่
ดี้ข่�นได้้ นำาไป้สู่ผลสัมฤทธิ�ที�ทำาคนในชุมชนพ่ังพัอใจัและทำาให้่สังคมโด้ยรวิมมี
ควิามสุขมากข่�น



45

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

เอกส่ารอ้างอ่ง

Allen, W., Cruz, J. and Warburton, B. (2017). How Decision 
Support Systems Can Benefit from a Theory of 
Change Approach. Environmental Management. 59(6), 
956–965.

Beshi, T. D. and Kaur, R. (2019). Public Trust in Local Gov-
ernment: Explaining the Role of Good Governance 
Practices. Public Organization Review. https://doi.
org/10.1007/s11115-019-00444-6

Cheema, G. S. (2010). Building trust in government: An  
introduction. In Building trust in government: Innova-
tions in governance reform in Asia. New York: United 
Nations University Press.

Christensen, T. and Laegreid, P. (2011). Complexity and Hy-
brid Public Administration: Theoretical and Empirical  
Challenges. Public Organization Review. 11, 407–423.

Cuthill, M. and Warburton, J. (2005). A Conceptual Frame-
work for Volunteer Management in Local Government. 
Urban Policy and Research, 23(1), 109–122. 

Denhardt, J. V. and Denhardt R. B. (2011). The New Public 
Service: Serving, Not Steering (3rd edition). New York. 
M.E. Sharpe.

ECOSOC. (2001) cited in Cuthill, M. and Warburton, J. (2003). 
A Conceptual Framework for Volunteer Management 
in Local Government. Urban Policy and Research, 
23(1), 109–122.

Hustinx, L., Cnaan, R. A. and Handy F. (2010).  Navigating  
Theories of Volunteering: A Hybrid Map for a Complex  
Phenomenon. Journal for the Theory of Social  
Behaviour. 40(4):410–434. DOI: 10.1111/j.1468-5914.2010. 
00439.x



46

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

Kay, A. (2006). Social Capital, the social economy and com-
munity development. Community Development Journal. 
41(2). DOI: 10.1093/cdj/bsi045

OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance  
Can Help Rebuild Public Trust. OECD Governance  
Reviews. Paris: OECD Publishing.

Pearce, J. L. (1993). Volunteering: The organizational behavior  
of unpaid workers. New York: Routledge

UNDP. (1997). Governance for sustainable human development.  
UN Policy Document, New York.

UNESCAP. (n.d.) อ้างถ่งใน ป้ธาน สุวิรรณ์มงคล. (2558). การบัรหิ่ารงาน
ภาครัฐกับัการสร้างธรรมาภิบัาล. กรุงเทพัฯ: แก่นจัันทร์การพิัมพ์ั จัำากัด้.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and  
equality: Civic voluntarism in American politics.  
Cambridge, MA: Harvard University Press. cited in  
Hustinx, L., Cnaan, R. A. and Handy F. (2010).  
Navigating Theories of Volunteering: A Hybrid Map for 
a Complex Phenomenon. Journal for the Theory of 
Social Behaviour. 40(4):410–434. DOI: 10.1111/j.1468 
-5914.2010.00439.x

Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology. 
26, 215-240.

Woolcock, G., Renton, D. & Cavaye, J. (2004) What Makes 
Communities Tick? Local Government and Social  
Capital Action Research Project (Brisbane: Local  
Government Association of Queensland and Commu-
nity Services and Research Centre, University of 
Queensland).



47

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

Yang, K., & Holzer, M. (2006). The performance-trust link: 
Implications for performance measurement. Public  
Administration Review, 66(1), 114–126. cited in Beshi, 
T. D. and Kaur, R. (2019). Public Trust in Local Gov-
ernment: Explaining the Role of Good Governance 
Practices. Public Organization Review. https://doi.
org/10.1007/s11115-019-00444-6

กรมส่งเสรมิการเกษต่ร. (2556). ค่้์ม่อปัฏิิบัติงานัเจ้าหน้ัาทีี่�สุ่งเสุริมิการิเกษตริ
ถือดบที่เริยีนังานัสุ่งเสุริมิการิเกษตริ. นนทบุัร.ี ชุมนุม สห่กรณ์์การ 
เกษต่รแห่่งป้ระเทศไทย  จัำากัด้.

กระทรวิงวิัฒนธรรม. (2561). คู่ม่อการป้ระเมิน องค์กร ชุมชน อำาเภอและ 
จัังห่วัิด้คุณ์ธรรม. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน พั.ศ. 2562 เข้าถ่งได้้  
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid 
=16768

คณ์ะกรรมการส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่. (2561). การิสุ่งเสุริมิคุ์ณธ์ริริม  
พอเพียง วินัิัย สุุจริติ จิตอาสุา สุร้ิางค์นัดีสุ่้สุังค์ม. กรุงเทพัฯ: ศูนย์
คุณ์ธรรม.

เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์. (2560). อุโมงค์ ติ่วิเข้ม “ทบัทวินงานวิจัิัยชุมชน”  
RECAP. ส่บัค้นเม่�อ 26 ธันวิาคม พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ https://web.
facebook.com/pg/SanaknganThesbalTablXumongkh/ 
photos/?tab=album&album_id=1374344305914050

เทศบัาลต่ำาบัลอุโมงค์. (ม.ป้.ป้.). รางวิัลแห่่งควิามภาคภูมิใจั. ส่บัค้นเม่�อ 28 
ธันวิาคม พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://umongcity.go.th/frmprize.
php

ป้ระกาศคณ์ะกรรมการมาต่รฐานการบัรหิ่ารงานบุัคคลส่วินท้องถิ�น เร ื�อง
มาต่รฐานทางคุณ์ธรรมและจัรยิธรรม ของข้าราชการ พันักงาน และ
ลูกจ้ัางขององคกรป้กครองส่วินท้องถิ�น. เข้าถ่งได้้ http://www.local.
moi.go.th/principle/interest074601.pdf

แผนแม่บัทส่งเสรมิคุณ์ธรรมแห่่งชาติ่ ฉบัับัที� 1 (พั.ศ. 2559 - 2564). ส่บัค้น
เม่�อ 16 กันยายน พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://www.mfa.go.th/
acc/contents/files/other-20180719-160433-889866.pdf



48

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม: กรณีศึกษาเทศบาลตำาบลอุโมงค์ จังหวัดลำาพูน

พัระราชกฤษฎีกาวิ่าด้้วิยห่ลักเกณ์ฑ์ิและวิธีิการบัรหิ่ารกิจัการบั้านเม่องที�ดี้  
พั.ศ. 2546. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_ 
0253.PDF

พัลอย ส่บัวิเิศษ. (2561). จริยิธ์ริริมที่างการิบริหิาริงานัในัภิาค์รัิฐ สุำาหรัิบ 
นัักบริหิาริในัภิาค์รัิฐและองค์์การิไม่แสุวิงหากำาไริ. นนทบุัร:ี โรงพิัมพ์ั
รัต่นไต่ร.

ศูนย์คุณ์ธรรมและมห่าวิทิยาลัยมหิ่ด้ล. (ม.ป้.ป้.). ริายงานัการิพัฒนัาดัชื่นีัภิาพ
ลักษณ์คุ์ณธ์ริริมของภิาค์รัิฐในัปัริะเที่ศไที่ย. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน 
พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://www.moralcenter.or.th/

สมคิด้ เลิศไพัฑูิรย์. (2547). กฎห่มายการป้กครองท้องถิ�น. กรุงเทพัฯ: สำานัก
พิัมพ์ัคณ์ะรัฐมนต่รแีละราชกิจัจัานุเบักษา. อ้างถ่งใน ณั์ฐพัล ใจัจัรงิ และ
กฤษณ์์ วิงศ์วิเิศษธร. (ม.ป้.ป้.). อำานาจัห่น้าที�ขององค์กรป้กครองส่วิน
ท้องถิ�น. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://wiki.
kpi.ac.th/index.php?title=อำานาจัห่น้าที�ขององค์กรป้กครองส่วิน 
ท้องถิ�น

สมพัร อิศวิลิานนท์. (2561). การิจัดการิงานัวิจัิยสุ่้ผลลัพธ์์และผลกริะที่บ: 
แนัวิคิ์ดและกริณีศึกษา. กรุงเทพัฯ: สถาบัันคลังสมองแห่่งชาติ่.

สำานักงานราชบััณ์ฑิิต่ยสภา. (2554). คุ์ณธ์ริริม. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน พั.ศ.  
2562 http://www.royin.go.th/dictionary/

สำานักงานราชบััณ์ฑิิต่ยสภา. (2558). พจนัานักุริมศพัท์ี่ศึกษาศาสุตร์ิร่ิวิมสุมยั.  
กรุงเทพัฯ: กองธรรมศาสต่ร์และการเม่อง.

อรรถพัันธ์ สารวิงศ์, ศุภศิษฐ์ สุวิรรณ์สิน และวิรัญญา บุัต่รบัุร.ี (2560). 
โค์ริงการิวิจัิยย่อย 1 เริ ื�อง ปัริะสิุที่ธิ์ภิาพและธ์ริริมาภิิบาลของนัโยบาย
กริะจายอำานัาจองค์์กริปักค์ริองสุ่วินัท้ี่องถิื�นั ภิายใต้ชุื่ดโค์ริงการิวิจัิย
ปัริะสิุที่ธิ์ภิาพและธ์ริริมาภิิบาลของนัโยบายสุาธ์าริณะไที่ย การิวิจัิยเพ่�อ
เสุริมิสุร้ิางนัักนัโยบายสุาธ์าริณะทีี่�ดี. เสนอต่่อ สำานักงานกองทุน
สนับัสนุนการวิจัิัย.

อัษฎางค์ ป้าณิ์กบุัต่ร. (ม.ป้.ป้.). ธ์ริริมาภิิบาลและการิบริหิาริจัดการิบ้านัเม่อง
ทีี่�ดี. ส่บัค้นเม่�อ 16 กันยายน พั.ศ. 2562. เข้าถ่งได้้ http://wiki.kpi.
ac.th/index.php?title=ธรรมาภบิัาลและการบัรหิ่ารจััด้การบัา้นเม่อง 
ที�ดี้





เสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เปา้หมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 942 588 
โทรสาร: 053 942 551


