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“การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนจงัหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
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สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวดัเชียงใหม 

 
 
 
 
 

ตุลาคม 2562 



 ก 

คํานํา 
 

โครงการวิจัย “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” เปนโครงการวิจัยที่ทาองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแมโจ โดยสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร ทําการศึกษาโดย
มวีัตถุประสงคของการศึกษา คือ 

1. เพ่ือประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และประเมินผลสําเร็จของโครงการจากการดําเนินงานหรือการ
จัดบริการสาธารณะที่มีตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดลําพูน โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

4. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
ตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมโจ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับการ
ใหความรวมมือจากทุกฝาย และหวังวาผลงานวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของตามเปาหมายที่
วางไวทุกประการ 

 
   คณะผูวิจัย 
ตุลาคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ความเปนมาของโครงการ 1 

หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงค 2 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 3 

สาระสําคัญของผลการวิจัย 10 
1. การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

และการประเมินผลสําเร็จของโครงการจากการดําเนินงานหรือการ
จัดบริการสาธารณะที่มีตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 10 

2. ประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนปงบประมาณ 2562 13 

3. ประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนปงบประมาณ 2562 15 

4. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 24 

ขอเสนอแนะ 26 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
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ความเปนมาของโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 มาตรา 17 (1) บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน รวมทั้งตอง
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของตนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ที่อยูในเขตรับผิดชอบ(จังหวัดของ
ตน) เพ่ือใหการจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในทองถ่ินของตน โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 7 กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือผูมีบทบาทสําคัญใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนั้นในขอ 28 ของระเบียบดังกลาว ยัง
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตลอดจนรายงานผลตอผูบริหารทองถ่ิน 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนโดยสวนรวมและผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (4) ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหหนวยงานหรือบุคคลากรภายนอก เขารวมดําเนินการหรือมอบหมาย
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญที่สุดในหนวยงาน

บริหารราชการสวนทองถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดลําพูนท้ังจังหวัด อํานาจหนาที่หลักขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน คือ การใหบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการพื้นฐาน
แกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ไดแก การพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจัดการศึกษา 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม และพระราช
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเนนการบริหารจัดการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 
6 รายละเอียดดังนี ้

 
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 



2 
 

4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก  และไดรับการตอบสนอง 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหาร     

สวนจังหวัดลําพูน จําเปนตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน รวมท้ังตองมีการประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียของการดําเนินงานบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

 
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ในฐานะองคกรวิชาการที่มีความเปน

กลางทางการเมือง และเปนองคกรที่มีเปาหมายในการใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม จึงขอเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร       
สวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพ่ือจะไดทราบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเปนอยางไร และประชาชนตองการใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนดําเนินการพัฒนาในดานใด เพื่อใหไดขอมูลที่เปนแนวทางใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานตอไปได นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2562 นี้ มี
โครงการตางๆ ที่ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดลําพูน ดังนั้นเพ่ือใหทราบถึง
ความสําเร็จและผลลัพธของการดําเนินงาน จึงตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สามารถ
นําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนาแนวทางการดําเนินการดังกลาวใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และประเมินผลสําเร็จของโครงการจากการดําเนินงานหรือการ
จัดบริการสาธารณะที่มีตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดลําพูน โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวดัลําพูน 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

4. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 
1. ประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  และประเมินผลสําเร็จของโครงการจากการดําเนินงานหรือการ
จัดบริการสาธารณะท่ีมีตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ 

- ผลการประเมินความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) และประเมินความสอดคลองของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- ผลสําเร็จของโครงการที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธจากการดําเนินงานหรือการจัดบริการ
สาธารณะของอปท. ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดชัดเจน 

 
โดยมวีิธีการศึกษาดังนี้ 
1. ดําเนินการศึกษาแผนงานของแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และที่ได

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. รวบรวมหลักฐาน/ขอมูล/ผลการดําเนินงานของโครงการที่ทางผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงโครงการที่ไดดําเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมถึงการวิเคราะหขอมูลจากแบบรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. สัมภาษณผูที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการประเมินผล 
4. ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกับคาเปาหมายตามตัวชี้วัด

ในแผนยุทธศาสตร 
- ประเมินผลความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2564) และประเมินความสอดคลองของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

- ประเมินผลสําเร็จของโครงการที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธจากการดําเนินงานหรือ
การจัดบริการสาธารณะของอปท. ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดชัดเจน 

 
โดยมีขอบเขตของการวิเคราะห ดังนี ้
1. การประเมิน output และ outcome ของการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน

ประจําป 2562 (Action Plan) ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบแตละ
โครงการ เนื่องจากไมมีรายงานผลการดําเนินการ จึงไมสามารถวิเคราะหเชิงประจักษได 

2. ดําเนินการวิเคราะหแผนงานที่เปนโครงการเทานั้น โดยไมวิเคราะหการจัดซื้อครุภัณฑ 
วัสดุ อุปกรณ รายจายประจําป เชน เงินเดือนประจํา เปนตน 

3. การวิเคราะหแผนยุทธศาสตรดําเนินการวิเคราะหตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
สิงหาคม 2562 สงผลใหบางโครงการมีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว เนื่องจากไม
ถึงระยะเวลาสิ้นสุดของปงบประมาณ หรือมีอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินงานได 
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และเพื่อแสดงความสําเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร ไดกําหนดแนวทางเกณฑ
การประเมิน ดังนี ้

 
กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปนคารอยละ มีเกณฑการประเมิน ดังนี ้
คารอยละความสําเร็จ  =  ผลการดําเนินงานจริง x 100 

                  เปาหมายตามแผน 
 
กรณีตัวชี้วัดกําหนดไวเปนระดับ มีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

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

 
กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดไวเปนครั้ง/เรื่อง/เครือขาย/กิจกรรม/หนวยงาน มีเกณฑการประเมิน 

ดังนี้ 
 

คารอยละความสําเร็จ  =  ผลการดําเนินงานจริง x 100 
                                           เปาหมายตามแผน 

 
5. ทําการประเมินผลโดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ตามองคประกอบทั้ง 4 ของการ

ประเมิน คือ 
1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) เก่ียวของกับวัตถุประสงค ความเปนไปไดท่ีชัดเจน 

เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคกร 
2. ดานปจจัยนําเขา (input) เกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของวาเหมาะสมหรือไม เชน 

แรงจูงใจ สภาพแวดลอม เนื้อหาที่มีความเก่ียวของกับปญหา 
3. ดานกระบวนการ (Process) เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อหาขอดี ขอบกพรองของ

การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด  
4. ดานการผลิต (Product) เก่ียวของกับการประเมินเพ่ือดูวา ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด

โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดการณไวหรือไม 
 

๒. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารส   
วนจังหวัดลําพูน ตามประเด็นดังนี ้

- ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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- ระดับความพึงพอใจของผูใช บริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ
ประชาชนตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑคุณภาพการใหบริการที่ใหความสําคัญกับปจจัย 4 ดาน ดังนี ้

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
2. ดานชองทางในการใหบริการ 
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ใชวิธีการศกึษาดังนี ้
1. ดําเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ได

ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงโครงการที่ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีงานบริการสาธารณะ ดังนี ้

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การศึกษา 
3. สาธารณสุข 
4. บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
5. การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

 
2. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยการสุมตัวอยางตรวจงานบริการสาธารณะอยางนอย 4 

ประเภท โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จากงานบริการสาธารณะ ไดงานบริการสาธารณะที่
จะใชเปนตัวอยาง ดังนี ้

1. โครงสรางพ้ืนฐาน  
2. สาธารณสุข 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

 
โดยมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแตละงาน ดังนี ้
 
1. เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน และอยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เปนโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทําโครงการอยางเปนระบบ และมีการจัดทําหลักฐาน

เอกสารเชิงประจักษ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคของ
โครงการ งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเปาหมาย วิธีการดําเนินการ ระยะเวลาใน
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การดําเนินงาน วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของโครงการ ผลการดําเนินงานที่คาดวา
จะไดรับ เปนตน 

3. เปนโครงการที่เปนความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมาย สงผลกระทบที่ เปน
ประโยชนตอชุมชนหรือกลุมเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวในโครงการ 

4. เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
5. เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพ่ือใหการประเมินโครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เปนโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลมสมบูรณ 
 

ซึ่งไดโครงการที่ศึกษาในแตละงาน ดังนี้ 
 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เชื่อม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

1.2 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลท
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวังผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนอง
ลอง จังหวัดลําพูน 

1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 4 ตําบลหนอง
ลอง อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมูท่ี 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน 

 
2. ดานสาธารณะสุข 

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัด
ลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน” 

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ภายใตการ
อบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง 

2.3 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ) 
 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
3.1 โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบี้ยวเขียว

ลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 

3.2 กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

3.3 โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 ภายใตโครงการ
ขบัเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 
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4. ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.1 โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีพ้ืนบานภูมิ

ปญญาทองถ่ินในจังหวัดลําพูน 
4.2 โครงการสงเสริมประเพณีสงน้ําพระธาตุวัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
4.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.ลําพูน 

 
3. ดําเนินการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของบุญชม 

ศรีสะอาด (2535: 38) คือ ถาจํานวนประชากรทั้งหมดเปนหลักรอย จะใชกลุมตัวอยางรอยละ 10 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวนอยางนอยโครงการ/กิจกรรมละ 30 คน ยกเวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผูรับบริการไมถึง 
30 คน จะใชกลุมตัวอยางนอยกวาหรือเทากับจํานวนผูรับบริการ ไดกลุมตัวอยางดังนี ้

1. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เชื่อม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ใช
กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 50 คน 

2. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวังผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง 
จังหวัดลําพูน ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 50 คน 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 4 ตําบลหนองลอง 
อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมูที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 50 คน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายสุขภาพภาค
ประชาชน” ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 51 คน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ภายใตการอบรม 
หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยขั้นพ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จํานวน 51 คน 

6. กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ) ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 30 
คน 

7. โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน 
ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัด
ลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 30 คน 

8. กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 100 คน 

9. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 ภายใตโครงการ
ขบัเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 100 คน 

10. โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีพ้ืนบานภูมิ
ปญญาทองถ่ินในจังหวัดลําพูน ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 130 คน 
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11. โครงการสงเสริมประเพณีสงน้ําพระธาตวุัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร ใชกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จํานวน 420 คน 

12. โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.ลําพูน ใชกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด จํานวน 400 คน 

 
4. ดําเนินการสรางเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใชแบบสัมภาษณ 

(Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) สําหรับเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ครอบคลุมเนื้อหา 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
ดานชองทางในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยใชแนวคําถาม
แบบ Rating Scale ดังนี้ 

กําหนดระดับความพึงพอใจ/คาดหวัง ออกเปน 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังตอการใหบริการนอยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังตอการใหบริการนอย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังตอการใหบริการปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังตอการใหบริการมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังตอการใหบริการมากที่สุด 

5. ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล 
6. ทําการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการประเมินโดยการวัดผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ จากผลสําเร็จของโครงการที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย 
(Goal) ของโครงการ ที่ผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว โดยโครงการที่จะถือวามีประสิทธิผล ผลสําเร็จของ
โครงการที่เกิดขึ้น จะตองไดผลสําเร็จที่เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีโครงการได
กําหนดไว 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทําการประเมินโดยการนําผลสําเร็จของโครงการที่
เกิดขึ้นจริง มาเปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวเปนมาตรวัดการดําเนินงานของโครงการวา โครงการ
ที่นํามาทํานั้น เมื่อดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกรที่เปนเจาของโครงการ
ไดรับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปนอยางไร โดยมีตัวชี้วัดที่
นํามาใชเปนมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีไดกําหนดไว เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการท่ีได
กําหนดไว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางานหรือไม 

2.2 ตนทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
โครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ไดใชจายจริง เกินกวาที่เราไดตั้งงบประมาณไว
หรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการทําใหเราประหยัดคาใชจายหรือไมอยางไร 
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2.3 คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับจากผลสําเร็จของโครงการที่
เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามท่ีผูบริหารโครงการไดกําหนดไวแลว
เปนอยางไร คุณภาพของงานที่เสรจ็สิ้นเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน (หรือลูกคา) หรือไม 

3. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย 
(Mean) และแปลความหมาย ดังนี้  

คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการบริการ
มากที่สุด  

คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการบริการ
มาก 

คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการบริการ
ปานกลาง 

คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการบริการ
นอย 

คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการบริการ
นอยที่สุด 
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สาระสําคัญของผลการวิจัย 
 
1. การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และการประเมินผล

สําเร็จของโครงการจากการดําเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะท่ีมีตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
จากการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน งบประมาณประจําป 

2562 โดยประยุกตใชรูปแบบ CIPP ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท โดยมีคุณคาเปนแกนกลางหลักของการ
แสดงความสัมพันธระหวางการประเมินโครงการ สรุปไดดังนี ้

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน ประกอบดวย ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการ
ดําเนินงานอื่น มีจํานวนโครงการที่ดําเนินงานจริง 29 โครงการ ซึ่งจากสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบใน
แตละโครงการ สรุปไดวา 

 
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 
 
โครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 พบวามีการประเมินกอนการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีโครงการ

บางโครงการที่มีการจัดโครงการทับซอนกัน แตอยางไรก็ตามแตละโครงการมีการกําหนดหลักการและ
เหตุผลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของนายก อบจ. และมีการกําหนดประเด็นปญหาที่คอนขาง
ชัดเจน รวมถึงมีการตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสมในแตละโครงการ ไดแก 
แผนงานดานบริหารทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการดําเนินงานอื่น 

 
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) 
 
ในสวนของปจจัยนําเขาตามโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 พบวา มีการประเมินความเปนไปได

ของโครงการ คอนขางมีความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรในบางโครงการเทานั้น อีกทั้งมี
เพียงบางแผนงานที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน อาทิเชน  

 แผนงานการศึกษามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ ระบบการ
ประสานงานลาชา เนื่องจากตองสื่อสารกับระดับชุมชนทําใหตองมีการใชเวลายาวนาน อีกทั้งอุปสรรคที่
พบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ คือ ปญหาดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีจํานวนบุคลากรคอนขางนอย เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงานที่ตองดําเนินกิจกรรมตามแผนแตละยุทธศาสตร และบางพ้ืนที่ในการจัดโครงการ
กิจกรรมอยูหางไกล ดานทรัพยากรบุคคลสวนใหญบรรจุในอัตราจางเหมา สงผลทําใหขาดความตอเนื่อง
การดําเนินโครงการในแตละป เนื่องจากสอบติดหนวยงานที่อื่น ๆ  ปญหาดานความทับซอนในการจัด
กิจกรรม กับหนวยงานระดับจังหวัด และหนวยงานอื่น ๆ ไดแก โครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป อีก
ทั้งมีปญหาในการเบิกจาย 
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
 
จาการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ พบวา ปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ

ในแตละแผนงาน สวนใหญเกิดจาก ทรัพยากร วันเวลา และมีความซ้ําซอนในการจัดโครงการกับ
หนวยงานภายนอก  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ 
ผูรับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดมีจํานวนนอย ซึ่งทําใหตองรับงานมากเกินไป สงผลทําให
โครงการและกิจกรรมของหนวยงานไมบรรลุผลในเวลาที่กําหนด  อีกทั้งระบบในการจัดซื้อจัดจางแบบใหม 
(E-BIDING) ไมสามารถแสดงขอมูลที่เขารับการประมูลโครงการไดอยางชัดเจน เปนตน 

แผนงานปลัด ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ บางโครงการมีความ
ทับซอนในการจัดกิจกรรม กับหนวยงานระดับจังหวัด และหนวยงานอ่ืน ๆ ไดแก โครงการจัดงานวัน
ทองถ่ินไทย(รัฐพิธี ทองถิ่นจัดงานแทน) เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการประสานงานหรือตรวจสอบกับ
หนวยงานภายนอกกอนการเริ่มจัดทําโครงการ และควรคนหาจุดเดนจุดดอย ของนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการ หลังจากจัดทําโครงการแลว 

 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
 
โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลผลิตที่เกิดกําหนดใน

วัตถุประสงคของโครงการ พบวา ผลการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายที่
กําหนดไว พบปญหาเพียงแตยังขาดความชัดเจนในการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุประสงคของ
โครงการ เนื่องจําเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจ และทัศนคติของผูเขารวมโครงการ อีกทั้งบาง
โครงการหากไมมีการดําเนินงานในปนั้น ๆ ควรจําเปนตองพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการตอไป 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปตย ประกอบดวย ดานบริหาร

ทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการดําเนินงานอ่ืน มีจํานวนโครงการที่
ดําเนินงานจริง 2 โครงการ ซึ่งจากสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละโครงการ สรุปไดวา 

 
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 
มีการประเมินกอนการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีการกําหนดหลักการและเหตุที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและนโยบายของนายก อบจ. และมีการกําหนดประเด็นปญหาที่ชัดเจน รวมถึงมีการตัวชี้วัดทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสมของโครงการ 

 
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) 
 
ในสวนของปจจัยนําเขาตามโครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 พบวา มีการประเมินความเปนไปได

ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ มีเพียงบาง
แผนงานที่มีอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน อาทิเชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีปญหาและ
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อุปสรรคในการดําเนินโครงการกิจกรรม คอื ผูรับเหมาในการกอสรางถนนลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดมีจํานวนนอย ซึ่งมีเพียง 3 ราย 

 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 

  
จาการสัมภาษณผูที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ

ในแตละแผนงาน สวนใหญเกิดจาก ทรัพยากร วันเวลา และมีความซ้ําซอนในการจัดโครงการกับ
หนวยงานภายนอก ดังนั้นจึงควรมีการประสานงานหรือตรวจสอบกับหนวยงานภายนอกกอนการเริ่ม
จัดทําโครงการ และควรคนหาจุดเดนจุดดอย ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ หลังจากจัดทําโครงการ
แลว  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ 
ผูรับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบในการจัดซื้อจัดจางแบบใหม 
(E-BIDING) ไมสามารถแสดงขอมูลที่เขารับการประมูลโครงการไดอยางชัดเจน เปนตน 

 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
 
โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลผลิตที่เกิดกําหนดใน

วัตถุประสงคของโครงการ พบวา ผลการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายที่
กําหนดไว แตแผนงานเคหะและชุมชนซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของกองชางมีปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินโครงการกิจกรรม คือ ไมแลวเสร็จตามกําหนดการ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูเศรษฐกิจชุมชนสรางสรรค ประกอบดวย ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริการชุมชนและสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการดําเนินงานอื่น มีจํานวนโครงการที่
ดําเนินงานจริง 25 โครงการ ซึ่งจากสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละโครงการ สรุปไดวา 

 
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 

 
มีการประเมินกอนการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีการกําหนดหลักการและเหตุที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและนโยบายของนายก อบจ. และมีการกําหนดประเด็นปญหาที่ชัดเจน รวมถึงมีการตัวชี้วัดทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสมของโครงการ 

 
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) 

 
ในสวนของปจจัยนําเขาตามโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 พบวา มีการประเมินความเปนไปได

ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ 
แผนงานการศึกษามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ บุคลากรในกอง

การศึกษาแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งอยูภายใตการรับผิดชอบของกองการศึกษาและ
สํานักงานปลัดมีจํานวนไมเพียงพอ 
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
 
 จากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ สรุปไดวา ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนิน
โครงการในแตละแผนงาน สวนใหญเกิดจาก ทรัพยากร วันเวลา และความซ้ําซอนในการจัดโครงการกับ
หนวยงานภายนอก ดังนั้นจึงควรมีการประสานงานหรือตรวจสอบกับหนวยงานภายนอกกอนการเริ่ม
จัดทําโครงการ และควรคนหาจุดเดนจุดดอย ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ หลังจากจัดทําโครงการ
แลว 

แผนงานการศึกษามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการกิจกรรม คือ ระเบียบการเบิกจาย
มีความลาชา ในสวนของกองการศึกษาแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งอยูภายใตการ
รับผิดชอบของกองการศึกษาและสํานักงานปลัด และบุคลากรมีจํานวนไมสอดคลองจํานวนภาระงานที่
ตองรับผิดชอบทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
 
โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลผลิตที่เกิดกําหนดใน

วัตถุประสงคของโครงการ พบวา ผลการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายที่
กําหนดไว 

โครงการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลผลิตที่เกิดกําหนดใน
วัตถุประสงคของโครงการ พบวา ผลการดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายที่
กําหนดไว แตพบปญหาดานความตอเนื่องของโครงการของกองการศึกษาเนื่องมาจากบุคลากรยายสังกัด 

 
2. ประสิทธิผลของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2562 
 

ประสิทธิผลของโครงการ ประเมินจากการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด
ภายใตกรอบระยะเวลาและงบประมาณ ของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2562 พบวา ในภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2562 มีการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด สูงกวา
เปาหมาย จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 เทากับเปาหมาย จํานวน 11โครงการ คิดเปนรอย
ละ 91.67 และต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละการบรรลุผลลัพธของโครงการ 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธของโครงการ 

ต่ํากวา
เปาหมาย 

เทากับ
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย 

ดานโครงสรางพื้นฐาน    
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลท
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
เช่ือม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

   

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวัง
ผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

   

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 
4 ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง เช่ือมบานหนองเขียด หมูที่ 4 
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

   

ดานการพัฒนาสาธารณสุข    
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) ในจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

   

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด
ลําพูน ภายใตการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติ
การแพทยข้ันพื้นฐาน” 40 ชั่วโมง 

   

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ)    
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ    
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) 
ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ 2562  

   

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

   

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

   

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ    
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  

   

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวดัหริภุญชัยวรมหาวิหาร    
12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.
ลําพูน 

   

รวม 3 11 3 
(รอยละของการบรรลุผลลัพธของโครงการ) 25.00 91.67 25.00 
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3. ประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 
2562 

 
3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานของโครงการการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2562 พบวา ในภาพรวมของโครงการการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2562 มีโครงการดําเนินการแลว
เสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไว จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 มีการดําเนินการแลวเสร็จ
ตรงตามแผนงาน จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 และไมมีโครงการใดดําเนินการแลวเสร็จชา
กวาแผนงานที่กําหนดไว (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 
 

โครงการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวา
กําหนด 

ตาม
กําหนด 

ชากวา
กําหนด 

ดานโครงสรางพื้นฐาน       
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลท
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เช่ือม 
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

     

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอล
ฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูท่ี 7 ตําบลวังผาง เชื่อม
ตําบลหนองลอง อําเภอเวยีงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

     

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 4 
ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง เช่ือมบานหนองเขียด หมูที่ 4 ตําบล
หนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

     

ดานการพัฒนาสาธารณสุข       
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
ในจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

     

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน 
ภายใตการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง 

     

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ)      
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ       
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) ลําไย
เบี้ยวเขียวลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ 2562  

     

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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โครงการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวา
กําหนด 

ตาม
กําหนด 

ชากวา
กําหนด 

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

     

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ       
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  

     

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวดัหริภุญชัยวรมหาวิหาร      
12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.
ลําพูน 

     

รวม 3 9 0 
(รอยละของการบรรลุผลลัพธของโครงการ) 25.00 75.00 0.00 

 
3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 

 
3.2.1 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 
 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2562 พบวา โครงการทั้ง 12 โครงการ 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 11,820,460 บาท มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น จํานวน 10,158,126 
บาท สรุปไดวามีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 85.94 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงรอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

คงเหลือ 
รอยละของ
การเบิกจาย 

ดานโครงสรางพื้นฐาน         
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
เชื่อม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม 

1,995,000 
1,129,00

0 
866,00

0 
56.59 

2)  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ป รั บ ป รุ ง ซ อ ม แ ซ ม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลท
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 
7 ตําบลวังผาง เช่ือมตําบลหนองลอง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน 

1,410,000 879,000 
531,00

0 
62.34 

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานทาหลุก หมูที่ 4 ตําบลหนองลอง อําเภอ
เวียงหนองลอง เช่ือมบานหนองเขียด หมูที่ 4 

1,100,000 989,800 
110,20

0 
89.98 
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โครงการ 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

คงเหลือ 
รอยละของ
การเบิกจาย 

ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน 
ดานการพัฒนาสาธารณสุข         
4)  โ ค ร ง ก า รพั ฒน าศั ก ย ภ าพอาสาส มั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัด
ลํ าพูน ประจํ าป งบประมาณ 2562 ภายใต
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนา
เครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

459,000 436,500 22,500 95.10 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ภายใตการอบรม หลักสูตร 
“การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง 

126,460 126,460 0 100.00 

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กาย
อุปกรณ) 

4,000,000 
4,072,02

6 
-

72,026 
101.80 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ         
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่ง
บงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบ้ียวเขียวลําพูน 
ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562  

30,000 15,900 14,100 53.00 

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใต
โครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

300,000 270,000 30,000 90.00 

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปา
กอย ประจําป 2562 ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ทนุทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

100,000 74,650 25,350 74.65 

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ         
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมทองถ่ินประเพณีพื้นบานภูมิปญญา
ทองถ่ินในจังหวัดลําพูน  

300,000 222,740 77,260 74.25 

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัด
หริภุญชัยวรมหาวิหาร 

1,000,000 957,100 42,900 95.71 

12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคา
สรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.ลําพูน 

1,000,000 984,950 15,050 98.50 

รวม 
11,820,46

0 
10,158,1

26 
1,662,3

34 
85.94 
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3.2.2 รอยละของโครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ 
 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของ

โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2562 พบวา มี
โครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ 
 

โครงการ 
การเบิกจาย 

ตรงตามแผน ไมตรงตามแผน 

ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลท
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เชื่อม 
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

   

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา
แอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวงัผาง 
เช่ือมตําบลหนองลอง อําเภอเวยีงหนองลอง จังหวดัลําพูน 

   

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 
4 ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมูที่ 4 
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

   

ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
ในจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

   

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน 
ภายใตการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทย
ขั้นพ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง 

   

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ)    
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ     
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 
ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําป
งบประมาณ 2562  

   

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

   

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

   

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน
ประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  

   

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวดัหริภุญชัยวรมหาวิหาร    
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โครงการ 
การเบิกจาย 

ตรงตามแผน ไมตรงตามแผน 
12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.
ลําพูน 

   

รวม 12 0 
(รอยละของการเบิกจายตามแผน) 100.00 0.00 

 
3.2.3 รอยละของโครงการที่มีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได 
 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได ใน

ภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีการ
ใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได คิดเปนรอยละ 100 (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได 
 

โครงการ 

การเบิกจาย 

มีการใชจายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได  

ไมมีการใชจายเงิน

ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได  

ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ํา
ดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เชื่อม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 
จังหวัดเชียงใหม 

   

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน 
หมูท่ี 7 ตําบลวังผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนอง
ลอง จังหวัดลําพูน 

   

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทา
หลุก หมูที่ 4 ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง เช่ือม
บานหนองเขียด หมูที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบาน
โฮง จังหวัดลําพูน 

   

ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 
ภายใต กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  “การพัฒนา
เครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

   

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินใน
จังหวัดลําพูน ภายใตการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาล
และชวยปฏิบัติการแพทยข้ันพื้นฐาน” 40 ชั่วโมง 

   

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ)    
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โครงการ 

การเบิกจาย 

มีการใชจายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได  

ไมมีการใชจายเงิน

ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได  

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ     
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน ภายใตโครงการสงเสริม
การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562  

   

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการ
กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

   

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 
2562 ภายใตโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
จังหวัดลําพูน 

   

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ทองถ่ินประเพณีพ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  

   

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหริภุญชัย
วรมหาวิหาร 

   

12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคม
ยี่เปงใน จ.ลําพูน 

   

รวม 12 0 
(รอยละของการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวน

สอบได) 
100.00 0.00 

 
3.2.4 รอยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ในภาพรวมของโครงการ

การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีการรายงานทางการเงิน
รายไตรมาส จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 และโครงการไมมีรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 

โครงการ 
มีการรายงานทาง
การเงินรายไตร

มาส 

ไมมีการรายงาน
ทางการเงินราย

ไตรมาส 
ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอล
ฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.
ลําพูน เช่ือม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
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โครงการ 
มีการรายงานทาง
การเงินรายไตร

มาส 

ไมมีการรายงาน
ทางการเงินราย

ไตรมาส 
2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
พาราแอลฟลทคอนกรีต (Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูท่ี 7 
ตําบลวังผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัด
ลําพูน 

  

 

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมู
ที่ 4 ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมู
ที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

  
 

ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ในจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  “การพัฒนาเครือขายสุขภาพภาค
ประชาชน” 

 

  

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด
ลําพูน ภายใตการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติ
การแพทยข้ันพื้นฐาน” 40 ชั่วโมง 

 
  

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ)    
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ     
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) 
ลําไยเบี้ยวเขียวลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2562  

 

  

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
  

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

   

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน  

 
  

11) โครงการส ง เสริมประ เพณีสรงน้ํ าพระธาตุ วั ดหริภุญชัย
วรมหาวิหาร 

 
  

12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน 
จ.ลําพูน 

 
  

รวม 9 3 
(รอยละของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส) 75.00 25.00 
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3.2.5 รอยละความสําเร็จของผลงาน 
 

ประสิทธิภาพความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 96.67 (ตารางที่ 
7) 
 
ตารางที่ 7 แสดงรอยละความสําเร็จของผลงาน  
 

โครงการ 
รอยละความสําเร็จ

ของผลงาน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เชื่อม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 
จังหวัดเชียงใหม 

รอยละ 100 

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวังผาง เช่ือมตําบลหนองลอง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน 

รอยละ 100 

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาหลุก หมูที่ 4 ตําบลหนอง
ลอง อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมูที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน 

รอยละ 100 

ดานการพัฒนาสาธารณสุข   
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดลําพนู 
ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนา
เครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

รอยละ 100 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ภายใตการ
อบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยข้ันพ้ืนฐาน” 40 ชั่วโมง 

รอยละ 100 

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ) รอยละ 100 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ   
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบี้ยวเขียว
ลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562  

รอยละ 90 

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

รอยละ 100 

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

รอยละ 100 

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ   
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีพื้นบานภูมิ
ปญญาทองถ่ินในจังหวัดลําพูน  

รอยละ 90 

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวดัหริภุญชัยวรมหาวิหาร รอยละ 90 
12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.ลําพูน รอยละ 90 

เฉลี่ยรวมรอยละความสําเร็จของผลงาน รอยละ 96.67 
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3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 

 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินงาน ประเมินจากความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับ

ประโยชนตอโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา ในภาพรวมของ
โครงการ ประชาชน/ผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมาก (4.43) 
(ตารางท่ี 8) 
 
ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับประโยชนตอโครงการ 
 

โครงการ 
ระดบัความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย แปลผล 

ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบานวังกู ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน เช่ือม ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 
จังหวัดเชียงใหม 

4.39 มาก 

2) โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟลทคอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบานวังหมุน หมูที่ 7 ตําบลวังผาง เชื่อมตําบลหนองลอง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน 

4.33 มาก 

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางบานทาหลุก หมูท่ี 4 ตําบลหนองลอง 
อําเภอเวียงหนองลอง เชื่อมบานหนองเขียด หมูที่ 4 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบาน
โฮง จังหวัดลําพูน 

4.25 มาก 

ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนา
เครือขายสุขภาพภาคประชาชน” 

4.83 มากที่สุด 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ภายใตการอบรม 
หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและชวยปฏิบัติการแพทยข้ันพื้นฐาน” 40 ชั่วโมง 

4.76 มากที่สุด 

6) กองทุนฟนฟูสมรรถภาพจังหวัดลําพูน (กายอุปกรณ) 4.80 มากที่สุด 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ     
7) โครงการขับเคลื่อนการติดตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ลําไยเบี้ยวเขียว
ลําพูน ภายใตโครงการสงเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) สินคาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562  

4.63 มากที่สุด 

8) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลากอ ภายใตโครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน 

3.76 
ปาน
กลาง 

9) โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําป 2562 ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดลําพูน 

4.52 มากที่สุด 

ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10) โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีพื้นบานภูมิ
ปญญาทองถ่ินในจังหวัดลําพูน  

4.27 มาก 

11) โครงการสงเสริมประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวดัหริภุญชัยวรมหาวิหาร 4.32 มาก 
12) โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน จ.ลําพูน 4.33 มาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.43 มาก 
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4. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 
จากตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับ
มาก (3.51) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่
ผูใหบริการมากที่สุด (3.64) และมีความคาดหวังดานชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (3.40) 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.42) และเมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.62) และมี
ความพึงพอใจดานชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (4.29) 

 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจมากกวาระดับที่
คาดหวังไว (0.91) 
 

ตารางท่ี 9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.36 มาก  3.52 มาก 0.83 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการใหบริการที่
ชัดเจน เชน การติดบอรดประกาศ หรือสื่อตาง ๆ เปนตน 4.37 มาก  3.41 ปานกลาง 0.95 
2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.36 มาก  3.42 ปานกลาง 0.94 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.45 มาก  3.36 ปานกลาง 1.09 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.34 มาก  3.52 มาก 0.82 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.32 มาก  3.64 มาก 0.68 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.33 มาก  3.59 มาก 0.74 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.36 มาก  3.73 มาก 0.63 
ดานชองทางในการใหบริการ 4.29 มาก  3.40 ปานกลาง 0.89 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.30 มาก  3.28 ปานกลาง 1.02 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.31 มาก  3.34 ปานกลาง 0.98 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.32 มาก  3.59 มาก 0.73 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.37 มาก  3.38 ปานกลาง 0.99 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 
Media) 4.34 มาก  3.40 ปานกลาง 0.94 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบัความ
คิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.11 มาก  3.41 ปานกลาง 0.71 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.62 มากท่ีสุด  3.64 มาก 0.98 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอซักถาม  4.60 มากที่สุด  3.48 ปานกลาง 1.12 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.57 มากที่สุด  3.48 ปานกลาง 1.09 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.61 มากที่สุด  3.72 มาก 0.90 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.61 มากที่สุด  3.74 มาก 0.87 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.69 มากที่สุด  3.76 มาก 0.93 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยางเสมอ
ภาค 4.73 มากที่สุด  3.76 มาก 0.97 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 4.62 มากที่สุด  3.60 มาก 1.02 
8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.52 มากที่สุด  3.61 มาก 0.92 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.41 มาก  3.47 ปานกลาง 0.94 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.46 มาก  3.34 ปานกลาง 1.12 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/อาคาร 
อบจ. 4.44 มาก  3.47 ปานกลาง 0.97 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล
สารสนเทศ 4.37 มาก  3.38 ปานกลาง 0.99 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.38 มาก  3.50 ปานกลาง 0.87 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.28 มาก  3.47 ปานกลาง 0.81 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.48 มาก  3.48 ปานกลาง 1.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.43 มาก  3.45 ปานกลาง 0.98 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 4.43 มาก  3.68 มาก 0.75 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.42 มาก  3.49 ปานกลาง 0.93 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.42 มาก  3.51 มาก 0.91 
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ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และ

รายงานผลของโครงการจากการดําเนินงานหรือการจัดบริการสาธารณะท่ีมีตอการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น  

 
ขอเสนอแนะในภาพรวมจากประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน มีดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย:  
 
1. การจัดสรรงบประมาณในครั้งตอ ๆ ไป ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามตาม

แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนประจําปนั้น ๆ เนื่องจากมีการเพิ่มโครงการใหมที่ไม

ปรากฏในแผนมากอน 1 โครงการ (ยุทธศาสตรที่ 2) โดยมีการจัดประชุมระหวางผูบริหารแตละสวนงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน หลังจากนั้นใหหัวหนาสวนงานรวบรวมโครงการตางๆท่ีสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในปนั้นๆ สูการถายทอดแกผูปฏิบัติตอไป 

2. ชื่อโครงการที่ปรากฏในตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กับชื่อ

โครงการที่ปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ควรเปนชื่อที่ตรงกัน จากการประเมิน

แผนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนประจําป 2562 พบวา ชื่อโครงการกิจกรรมที่

วางแผนไวตนปนั้น ไมตรงกับชื่อโครงการกิจกรรมที่จัดทําจริง ดังนั้น จึงควรมีการจัดประชุมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ หรือ ปรับแกไกการใชงบประมาณในแตละโครงการ โดยออกมาเปนมติในที่

ประชุม อาจเปนรายไตรมาส ทั้งนี้เปนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ:  
 
1. ควรมีการกํากับและติดตามการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน เชน 

ในยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการชุมชนและสังคม ไดกําหนดแผนโครงการจํานวน 63 โครงการ แต

โครงการสวนใหญยังไมไดมีการดําเนินโครงการ โดยควรมีการแตตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนิน

โครงการตางๆโดยที่การจัดประชุมเพ่ือติดตามทุกๆไตรมาส 

2. หลังมีการเบิกจายงบของแตละโครงการตามกอง ควรจัดสงผลการเบิกจายใหฝายบัญชีอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหมีความสอดคลองกันระหวางแผนงานกับบัญชี  

3. ควรมีศูนยขอมูลกลาง หากมีขอแกไขของโครงการหรืองบประมาณเพ่ือสะดวกตอการ

ดําเนินงาน ทางทีมผูประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ขอเสนอแนะ ให

กองแผนงาน ควรมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแผน และผลการปฏิบัติโครงการ 
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รวมทั้งการใชจายงบประมาณในแตละสวนงาน ทั้งนี้เปนการปฏิบัติงานของกองแผนทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
2. ขอเสนอแนะสําหรับงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

จากผลการศึกษาโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตอองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดังนี ้

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย:  

 
1. ควรมีแนวทางใหทุกฝายที่เก่ียวของกับโครงการตางๆ มีสวนรวมในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในแตละโครงการ ใหสอดคลองและเพียงพอตอภารกิจของแตละโครงการ โดยทุกฝายที่
เก่ียวของควรนําขอมูลที่มีมาใชรวมกันในการพิจารณาจัดทําโครงการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ และชี้แจงขอมูลในสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนแกผูที่เก่ียวของใหชัดเจน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ เชน 
โครงการฝกอบรมตางๆ ควรมีวิธีการประชาสัมพันธที่ชัดเจน และเขาถึงทุกหมูบาน เพราะอาจมีหมูบานที่
สนใจในโครงการแตไมไดรับขาวสาร รวมถึงการชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการใหชัดเจน  

3. ควรมีแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการประสานงานกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดลําพูน ทั้งในสวนผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการเขาใจที่ถูกตองของทุกฝาย เชน 
การอบรมฟอนเล็บที่เกิดการเขาใจไมตรงกันของชาวบานในเรื่องของรูปแบบการฟอนที่ตางกัน ซึ่งหากมี
การประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบของแตละฝาย รวมถึงประชาชนในแตละชุมชน ก็จะสามารถ
จัดการอบรมที่ตรงกับความตองการของแตละชุมชนได 

4. ควรมีแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาการประสานงาน
ระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการทํางาน 
เกิดการรวมมือ รวมแรง รวมใจกัน เกิดการทํางานในเชิงบูรณาการมากขึ้น 

5. ควรมีการจัดตั้งกลุมประสานงานระหวางหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานภายในองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน สําหรับติดตามโครงการและแกไขปญหาความขัดแยง เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
กระบวนการดําเนินงานที่ตรงกันภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  

6. ควรมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการอยางตอเนื่องและชัดเจน ซึ่ง
จะทําใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการจะไดนําไป
ปรับปรุงหรือแกไขการดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมกับการทํางาน กรอบงบประมาณ และ
ระยะเวลาที่ไดกําหนดไว รวมถึงใชเปนขอมูลพิจารณาการจัดทําโครงการในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: 
 
1. การทําคําขออนุมัติจัดทําโครงการ ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจน มีการ

กําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการกําหนดเปาหมายของโครงการ มีการระบุ
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กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ แนวทางการปฏิบัติ 
และจะตองมีวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากนั้นควรที่จะตองมีการจัดทํารายงานเพื่อสรุปการ
ดําเนินโครงการเพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของโครงการ ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข และเปน
ฐานขอมูลในการจัดทําโครงการหากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ หรือมีการปรับเปลี่ยนฝายใน
การรับผิดชอบเพ่ือความตอเนื่องในการพัฒนาและจัดทําโครงการตอไป 

2. จัดใหมีการประชุมผูที่เก่ียวของภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนของแตละโครงการใน
การวางแผน พิจารณางบประมาณ การดําเนินโครงการ การติดตามและประเมินโครงการ รวมกัน เพ่ือมี
ความเขาใจในภารกิจงานที่ปฏิบัตติรงกัน เพ่ือใหโครงการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดใหมีการรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนกับผูนําชุมชนและหนวยงานราชการอื่นๆ ในการจัดทําการประชาสัมพันธโครงการรวมกัน 
เพ่ือใหการประชาสัมพันธเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการ
ระหวางหนวยงาน เชน การประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของสาธารณสุข 
เครือขายกํานันและผูใหญบาน เพื่อรวมมือกันในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหกับประชาชนในพื้นที่ใหไดรับขอมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงการรับฟง
ขอเสนอแนะ ปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากเครือขายเหลานี้ ซึ่งจะเปนขอมูลใหกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ในการบริหารจัดการและแกไขปญหาความเดือดรอนไดตอไป 

4. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ประสานงาน ติดตามงานและประเมินโครงการเบื้องตน 
และมีการจัดทํากรอบเวลาในการติดตอประสานงานกับกลุมเปาหมายเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ และเปนการ
ยกระดับภาพลักษณขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เชน เมื่อมีการอนุมัติใหมีการจัดทําโครงการ
คณะผูจัดทําโครงการควรมีพิจารณาการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการอยางนอย 1 ทาน มีหนาที่
ในการติดตอประสานงาน รวมถึงการสรางความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ ทั้งนี้จะตอง
มีการติดตอ ติดตาม และสรางความเขาใจใหกับประชาชนผูเขารวมในโครงการ และหนวยงานอื่นที่มีสวน
รวมในโครงการ เพื่อสรางความสัมพันธและความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียในโครงการ เปนการ
เสริมสรางและยกระดับภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและ
มั่นใจตอประชาชนที่เก่ียวของกับโครงการ 

5. จัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพื่อ
เสริมสรางความรู เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน เกิดการประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนอยางมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ในการใหบริการประชาชน เชน การ
จัดการอบรมเชิงสัมมนารวมกันระหวางบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในแตละกอง ใน
การพัฒนาการรวมมือกันในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเดียวกัน  

6. จัดใหมกีารติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ โดยมีการมอบหมายหนาที่การทํางาน
ใหชัดเจน รวมถึงการทํารายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ 
ปญหาและขอจํากัดในการจัดทําโครงการทุกโครงการ แลวจึงรวบรวมสงใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การวิเคราะหเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการในครั้งตอไป รวมถึงการทําโครงการ
ในครั้งตอไปจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน โครงการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นประเพณีพื้นบานภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดลําพูน ท่ีใชงบประมาณนอยกวาที่ตั้งไวเยอะ และ
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โครงการเสร็จกอนกําหนดเวลาที่ตั้งไว ทั้งๆที่มีประชาชนอีกหลายหมูบานที่สนใจ ดังนั้นถามีการทํา
รายงานสรุป และนํามาศึกษาหาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในครั้งหนา จะทําใหเกิดผลประโยชนกับ
ประชาชนมากขึ้น 
 
 


