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การศึกษา เรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 2) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 3) เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นําสูการปฏิบัติแผนพัฒนา โดยวัดความคุมคา
การดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 4) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ
ประชาชน ขาราชการ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน และ 5) เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการ
สังเกตการณ เปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศกึษาสรุปไดดงัน้ี 

ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เมื่อวัดจากผลการ
ดําเนินงาน สรุปไดวา ในภาพรวมของโครงการ มีการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด สูงกวา
เปาหมาย จํานวน 9 โครงการ เทากับเปาหมาย จํานวน 6 โครงการ และต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 2 
โครงการ 

ประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สรุปไดวา 1) 
ประสิทธิภาพดานเวลา: มีโครงการดําเนินการแลวเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไว และโครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จชากวาแผนงานท่ีกําหนดไว จํานวน 1 โครงการเทากัน และมีการดําเนินการแลว
เสร็จตรงตามแผนงาน จํานวน 10 โครงการ 2) ประสิทธิภาพดานตนทุน: ความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ อยูที่รอยละ 97.55 และ 3) ประสิทธิภาพดานคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
อยูทีใ่นระดับมาก 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 (ระดับมาก) หรือคิดเปนรอยละ 
83.00 โดยพบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เปนดานที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด สวนการประเมิน
คุณภาพของงานบริการ สรุปวา คุณภาพของงานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมี
มากกวาความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ 

สําหรับการประเมินทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนการประเมินเฉพาะโครงการสืบสานวัฒนธรรม
สงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงในจังหวัดลําพูน โดยใชวิธีการ CIPPiest สรุปไดวา เปนโครงการที่มี
ความสอดคลองกับบริบท (Context) มีการกําหนดปจจัยนําเขา (Input) ที่เหมาะสมและตอเนื่อง มี
กระบวนการ (Process) ที่เกิดการบูรณาการกับหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ ทําใหโครงการเกิด
ผลกระทบ (Impact) ในหลายๆ ดาน กอใหเกิดความยั่งยืน (Sustainability) และมีการขยายผล 
(Transportability) ไปยังกลุมตางๆ ทั้งในจังหวัดลําพูน และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งปจจัยแหงความ
ความสําเร็จการดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) ประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานผูนํา 
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ดานเปาหมาย ดานผลตอบแทน และดานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1) ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการใหสอดคลองและเพียงพอตอ
ภารกิจของแตละโครงการ รวมถึงการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณที่มีความฉุกเฉิน 

2) ควรมีการประชาสัมพันธในสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเชิงรุก 
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอประชาชนในจังหวัดลําพูน 

3) ควรมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

4) ควรสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ภายในจังหวัดลําพูน บูรณา
การโครงการรวมกันทั้งในสวนผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติการ 

5) ควรมีการจัดตั้งกลุมผูประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนเพ่ือติดตามโครงการและแกไขปญหาในกระบวนการดําเนินภายในองคกร 

และมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี ้
1) จัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือ

กระชับความรู ความเขาใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติ เสริมสรางความสามัคคีภายในองคกร เพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝงคานิยมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการใหบริการ
ประชาชน เชน การจัดการอบรมเชิงสัมมนารวมกันระหวางบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนในแตละกอง ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดวยจิตบริการสาธารณะ เขาใจถึงพันธกิจ 
และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการใหบริการตอผูรับบริการ รวมกันสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการที่ไดปฏิบัติงานสําเร็จในปงบประมาณ ป 2563 ทั้งใน
สวนของปจจัยในความสําเร็จ อุปสรรคในการดําเนินโครงการ แลวจึงหาขอสรุปเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ในปงบประมาณ ป 2564 ตอไป 

2) จัดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนใหเปนที่รับรูแกประชาชนในจังหวัดลําพูน รวมถึงการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่
ครบถวนในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับชุมชนภายในจังหวัดลําพูนและเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่
ดี รวมถึงเปนการสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3) จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ของจังหวัดลําพูนในการแจงขอมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ กิจกรรม
ที่จัดรวมกัน เพ่ือที่จะไดกระจายขอมูลขาวสารเหลาไปยังประชาชนกลุมเปาหมายที่เขามารับบริการ 
ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึงและชัดเจน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในการสราง
เครือขายกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําพูน เพ่ือประโยชนในการแจงขาวสาร งาน
ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน โดยใหคํานึงถึงหลักการหลักการ
ในการประสานประโยชนรวมกันในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนในจังหวัดลําพูนเปนหลัก 
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4) จัดใหมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ โดยรายงานใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์และขอจํากัดในการจัดทําโครงการ แลวจึงรวบรวมสงใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะหและพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เชน 
การจัดใหมีขอตกลงในการจัดทํารายงาน ภายหลังที่ไดทํากิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการสําเร็จลุลวง
แลวใหนําสงฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โดยในรายงานขอใหระบุผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือที่ไดนําขอมูลไปใชประกอบในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหกับกิจกรรมในโครงการ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองตอไป 

5) จัดใหมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนท่ี
รับผิดชอบงานบริการสาธารณะดานตาง ๆ กับกลุมเครือขายของหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ในการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆ ใหเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึงยิ่งข้ึน เชน การประสานเครือขายชุมชน ผานกิจกรรมที่บูรณา
การรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของสาธารณสุข
เครือขายกํานันและผูใหญบาน เพื่อเปนแนวรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเขาถึงประชาชน
ในพื้นที่ไดเปนอยางดี รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะที่ตรงประเด็นในการแกปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนไดอยางถูกตองและทันทวงที ซึ่งเครือขายเหลานี้จะเปนประโยชนอยางสูงใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในการจัดการและแกไขปญหาความเดือดรอนไดเปนอยางดีตอไป 

สวนขอเสนอแนะสําหรับโครงการทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. ควรมีการเดินหนาผลักดันนโยบายทุนทางวัฒนธรรมตอไป เพราะเปนโครงการที่มีการ
ดําเนินโครงการตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในการสนองตอนโยบายทุนทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ซึ่ง
ผลจากนโยบายดังกลาวไดทําใหเห็นการตื่นตัวทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน ชวยใน
เกิดการอนุรักษพ้ืนฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน อีกทั้งยังกอใหเกิด
รายไดแกประชาชนและชวยใหเกิดการขยายตัวของเศรษจูกิจภายในจังหวัดลําพูนเพิ่มข้ึนอีกดวย  

2. ควรมีสงเสริมนโยบายที่เขาไปมีสวนชวยในเรื่องการทองเที่ยวภายในชุมชนโดยใชความ
เชื่อและความศรัทธา รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณของเมืองลําพูน โดย
สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในขับเคลื่อนดวยพลังของ
ประชาชนภายในชุมชนดวยตัวเองภายใตแนวคิดวิถีครูบางานหนาหมู เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสืบไป 

3. ควรมีการจัดทํานโยบายในการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนภายในจังหวัดลําพูน รวมไป
ถึงธุรกิจที่มีความเกี่ยวของในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมอยางเชน การสงเสริมเกษตรกรใหปลูกไมไผ
เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตโคมลานนา ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดใหกับทางเกษตรกรและเกิดการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจอีกดวย 

4. ควรมีการสงเสริมนโยบายการสรางเครือขายชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนและสรางความยั่งยืนตอไป 

5. ควรมีการสงเสริมนโยบายการจัดตั้งสหกรณโคมลานนาของจังหวัดลําพูน ในการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมประเพณียี่เปงของจังหวัดลําพูนสืบตอไป 

และมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี ้



ง 
 

1. ควรมีการมอบหมายงานใหหนวยงานหรือคณะทํางานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่อยูภายใตใครงการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีหนาท่ีในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
เชื่อมโยงขอมูล วิเคราะหขอมูล แลวจึงมีการจัดทํารายงานสรุป เพื่อใหทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนและคณะผูบริหารไดรับทราบขอมูลในทุกมิต ิ

2. คณะผูบริหารควรมีการสรางเครือขายภายในองคกรในการพลักดันนโยบายดังกลาวสราง
ความสัมพันธทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีหลักการ ขอตกลง และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูของหนวยงานผานผูนําหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของวัด
พระธาตุหริภุญชัยใหเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเปนการประชาลับพันธและการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ
องคกรใหแกสาธารณชนในจังหวัดลําพูนและประชาชนท่ัวไป 

4. องคการบริการสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตโคม
ลานนา โดยมีการนํารูปแบบการบริการจัดการแบบสหกรณเขามาชวยกลุมผูผลิตโคมลานนา เพื่อเปบ
การสนับสนุนดานเงินลงทุน ชวยลดตนทุนในการผลิต ทั้งยังเปนการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ทั่วไปหรือกลุมอาชีพในชุมชนตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนอีกดวย 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดลาพูนควรที่จะมีการขยายผลจากโครงการดังกลาว ในรูปแบบ
ของการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง อาทิเชน การสงเสริมการปลูกไผซางเพื่อใชในการ
ผลิตโคมลานนา ทั้งนี้เกษตรกรนอกจากจะมีรายไดจากการขายไมไผแลว ยังมีรายไดเพ่ิมจากการขาย
หนอไมไดอีกทางหนึ่งดวย  

6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใตโครงการทุนทางวัฒนธรรมควรที่จะมีการ
ประเมินบทบาทและหนาที่ของตนเองในการประสานงานและทํางานรวมกับชุมชน รวมถึงการทํา
หนาที่ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลลําพูนอีกทาง
หนึ่งดวย 

7. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเม่ือมีการเลื่อนตําแหนงหรือมีการสับเปลี่ยนหนาที่ตามภารกิจที่
ไดรับใหม ควรมีการมอบขอมูลของใคราการและรายงานสรุปใหกับเจาหนาท่ีคนใหมอยางครบถวน
เพ่ือความสะดวกในการประสานงานไดอยางตอเนื่อง 

8. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการดําเนินการ ถอดบทเรียน “ทุนทางวัฒนธรรม
เทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูน” ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองลําพูนที่ประสบ
ความสําเร็จตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือนํามาเปน
ตนแบบในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่มีคุณคา ของจังหวัดลําพูนใหประสบความสําเร็จตาม
แนวนโยบายดังกลาวตอไป 

 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ บริการสาธารณะ ทุนทางวัฒนธรรม 
  



จ 
 

คํานํา 
 

โครงการวิจัย “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” เปนโครงการวิจัยทีอ่งคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแมโจ โดยคณะบริหารธุรกิจ ทําการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงคของ
การศกึษา คอื 

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน  

3. เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นําสูการปฏิบัติแผนพัฒนา โดยวัดความ
คุมคาการดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการ และเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 

5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม ตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลอง
กับแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  

ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมโจ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับ
การใหความรวมมือจากทุกฝาย และหวังวาผลงานวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของตาม
เปาหมายท่ีวางไวทุกประการ 

 
   คณะผูวิจัย 
ตุลาคม  2563 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญท่ีสุดในหนวย

งานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดลําพูนทั้งจังหวัด อํานาจหนาที่หลักของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คือ การใหบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เพ่ือตอบสนองความต
องการพ้ืนฐานแกประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ไดแก การพัฒนาเมือง และระบบสาธารณูปโภค 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ
จัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม 
และพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเนน
การบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 1 มาตรา 6 รายละเอียดดังนี ้

 
1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง 
7. มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 
รวมทั้งตองประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของตนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่อยูในเขต
รับผิดชอบ(จังหวัดของตน) เพ่ือใหการจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนใน
ทองถิ่นของตน โดยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ขอ 7 กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือผูมี
บทบาทสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนั้นในขอ 28 ของ
ระเบียบดังกลาว ยังกําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง แตงตั้งคณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการ
ประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนรายงานผลตอผูบริหารทองถ่ิน 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เพ่ือประโยชน

ของประชาชนโดยสวนรวมและผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 
(4) ไดกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหหนวยงานหรือบุคคลากรภายนอก เขารวม
ดําเนินการหรือมอบหมายดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินได 

 
ดังนั้น เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน จึงตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการขององค
การบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตลอดจนการประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียของการดําเนินงานบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไปปรับใชในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

 
ปงบประมาณ 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีโครงการตางๆ ที่ดําเนินการ

ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดลําพูน ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จและผลลัพธของการ
ดําเนินงาน จึงตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒาองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ ในฐานะองคกรวิชาการที่มีความเปน
กลางทางการเมือง และเปนองคกรที่มีเปาหมายในการใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม จึงขอเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนแนวทางใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนาแนว
ทางการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน  
3. เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นําสูการปฏิบัติแผนพัฒนา โดยวัดความ

คุมคาการดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 
4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการ และเจาหนาท่ีที่

เก่ียวของตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 
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5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
เปาหมาย 

 
1. ไดขอมูลสําหรับใชประกอบการพิจารณาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2. ทําใหทราบปญหา/อุปสรรค ความตองการของประชาชน ที่มีผลตอการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. มีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 

ขอบเขตของโครงการ 
 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน และความพึง

พอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีขอบเขต
การประเมินดังนี้ 

1.1 ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใช บริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการ
บริการประชาชนตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑคุณภาพการใหบริการที่ใหความสําคัญกับปจจัย 4 ดาน 
ดังนี้ 

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

 
โดยการสุมตัวอยางตรวจงานบริการสาธารณะอยางนอย 4 ประเภท จากงานบริการ

สาธารณะ 9 ดาน ดังนี ้
1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การศกึษา 
3. สาธารณสุข 
4. บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
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5. การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. การทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

 
และสุมตรวจโครงการในพ้ืนที่ตัวอยางละ 3 โครงการ และรายงานผลการประเมิน ครั้ง

ที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 
 

2. การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ มีขอบเขตการประเมิน คือ 
ประเมินเฉพาะโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงในจังหวัดลําพูน 
เทานั้น 

 



 
 

บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหขอมูลให

ถูกตองและเหมาะสมกับการศึกษา ดังนี้  
 

1. การติดตามและประเมินผล 
2. หลักการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ 
4. การประเมินผลแบบ CIPP Model 
5. การประเมินผลแบบ CIPPiest Model 
6. กรอบแนวทางการประเมิน 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
1. การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพ่ือใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ

ดวยการติดตาม และบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและ
เปาหมาย ซึ่งกําหนดไวในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโนมที่ไมตองการไดลวงหนา ซึ่ง
ทําใหเห็นความจําเปนในการดําเนินการแกไข 

 
การประเมินผล ( Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 

เพ่ือประเมินวา ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนหรือไม ผลการประเมินอาจยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางเดียวกับที่
กําหนดไวในแผน หรืออาจแสดงถึงความลาชา หรือผลกระทบขางเคียง ซึ่งควรแกการทบทวน การ
ติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารท่ีจะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปนแนวทางที่
ผูบริหาร จะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางด ี

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 
การติดตามและประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิง

ยุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจะมีประโยชนตอองคกรและผูบริหาร ดังนี้  

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน  
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2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และใหหลัก
สําหรับ แกไขสถานการณที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 

3) สามารถจัดทําระบบเตือนลวงหนา เนื่องจากไดเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น  
4) มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินวา จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผน

หรือไม 
 
สําหรับการประเมินผลที่ไดจากการติดตามและระบุปญหาพื้นฐาน จะทําใหทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลง อันเปนผลจากการดําเนินงาน โดยการประเมินผลจะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม  
2) วัตถุประสงคที่กําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุไดจริงหรือไม  
3) สาเหตุที่ไมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย  
4) ตัวชี้วัดที่นํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร  
5) มีเรื่องอะไรท่ีประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง  
6) ไดเรียนรูปญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต  
7) ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 

 
องคประกอบของการติดตามและประเมินผล 
 
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 สวน

หลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการ
ประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้  

1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพ่ือ นําเข
าสูการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร  

2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของทองถ่ิน ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน ตําบล ซึ่งเป
นการติดตามผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรวา เปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินที่ได
กําหนดไวหรือไม 

3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก
เรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผน
ยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละปผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม เพื่อจะไดนําผล
ของการประเมินไปใชเปนประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของได และเป
นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคตตอไป  

 
การประเมินผล 
 
โดยทั่วไปวัตถุประสงคของการประเมินผล คือ การวัดผลของโครงการโดยเปรียบเทียบกับผล
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ
และการปรับปรุงโครงการในอนาคต สําหรับลักษณะของโครงการนั้นมีหลายประเภทที่แตกตางกัน
ออกไปทั้งในดานพื้นที่ ขอบเขต ขนาด ระยะเวลา ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจงของปจจัยนําเขา
ของโครงการ ความแตกตางเหลานี้มีผลตอระเบียบวิธีของการประเมินผลที่จะนํามาประยุกตใช ซึ่งมี
วิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมและเปาหมายมากมาย ดังนั้นผูที่ทําการประเมินผลโครงการจะตอง
ตระหนักถึงความแตกตางระหวางโครงการวา มีผลตอวิธีการ รูปแบบ และแนวทางที่จะใชประเมิน
โครงการ ปจจัยสําคัญที่ผูประเมินผลโครงการควรใหความสําคัญและจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ มี
อยูดวยกันหลายประการ ดังนี ้

1. ขอบเขตของโครงการ เปนการพิจารณาถึงความคลอบคลุมพ้ืนท่ี เชน ประเทศ จังหวัด 
ชุมชน เปนตน ดังนั้นผูประเมินผลโครงการจะตองใหความสําคัญและประเมินผลใหเกิดความคลอบ
คลุมกับพื้นที่ที่ตองพิจารณาและเปนความรับผิดชอบจากการดําเนินโครงการ 

2. ขนาดของโครงการ เปนการพิจารณาถึงจํานวนของผูที่เขามามีสวนเก่ียวของกับโครงการ 
ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาถึงจํานวนคน การมีสวนรวมของผูที่มีความเกี่ยวของกับ
โครงการอยางทั่วถึง ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบอีกดวย 

3. ระยะเวลาของโครงการเปนการพิจารณาถึงระยะเวลาที่มีการดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตน
สิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาและกําหนดชวงเวลาในการประเมินผล
โครงการอยางเหมาะสมจึงจะทําใหการประเมินผลเกิดประสิทธิภาพตามมา 

4. ความชัดเจนและความเฉพาะของปจจัยนําเขา เปนการพิจารณาถึงปจจัยที่นําเขาสูการ
ดําเนินโครงการเพื่อที่ทําใหผูประเมินผลโครงการสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจน ในดานปจจัย
นําเขาที่ใชไปในการดําเนินโครงการ เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ เปนตน 

5. ความสลับซับซอนของเปาหมาย เปนการพิจารณาถึงลักษณะของเปาหมายที่มีความ
สลับซับซอน ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองวิเคราะห และพิจารณาถึงความสลับซับซอนของ
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเปาหมายยอยๆ และมีความตองการการบรรลุตางกัน 

6. ชวงเวลาของเปาหมาย เปนการพิจารณาถึงชวงเวลาที่เปาหมายทั้งในระยะสั้น ปานกลาง 
หรือระยะยาวที่สามารถบรรลุผลเกิดขึ้น จะทําใหผูประเมินผลโครงการสามารถกําหนดชวงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินผลในชวงระยะเวลาตางๆ ไดอยางคลอบคลุม 

7. ความคิดริเริ่มใหมๆ เปนการพิจารณาถึงโครงการที่เกิดขึ้นใหมหรือเปนโครงการเดิมที่เคย
ดําเนินการมาแลว ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาเพ่ือการกําหนดแนวทางการประเมินอยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะถาเปนโครงการใหมที่ตองมีการตั้งเกณฑการประเมินใหมนั่นเอง 

 
จากปจจัยดังกลาวขางตนผูประเมินผลโครงการตองพิจารณา และกําหนดวัตถุประสงคในการ

ประเมินอยางชัดเจน ซึ่งปญหาที่สําคัญในการประเมินผล ไดแก บุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการ
อาจมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการประเมินผลที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นผูประเมินจะตอง
กําหนดแนวทางในการประเมินผลที่ไดรับการยอมรับจากบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการทุก
ฝาย รวมทั้งเกณฑการประเมินที่มีความนาเชื่อถือและชัดเจน เปนตน จึงจะทําใหการประเมินผลของ
โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคการประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. หลักการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
หลักพื้นฐานในการประเมินโครงการ แบงออกเปน 3 สวน คือ กอนเริ่มดําเนินโครงการ 

ระหวางดําเนินโครงการ และภายหลังที่ดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งเปนการกําหนดกรอบเวลากวาง ๆ 
ใหผูบริหารโครงการ สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางในการประเมินผลโครงการในแตละชวงเวลา
ไดงายข้ึน ซึ่งแนวทางการประเมินผลสําเร็จโครงการ คือ การประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

 
หลักการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
การประเมินประสิทธิผล หมายถึง การวัดผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ จากผลสําเร็จของ

โครงการท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) ของโครงการ 
ที่ผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว หมายความวา โครงการตองการจะทําอะไร แลวผลสําเร็จของ
โครงการที่เกิดขึ้นจริง เปนไปตามที่ผูบริหารโครงการตองการ หรือไดกําหนดไวหรือไม 

 
ดังนั้นโครงการที่จะถือวามีประสิทธิผล ผลสําเร็จของโครงการที่เกิดข้ึน จะตองไดผลสําเร็จที่

เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่โครงการไดกําหนดไว 
 
หลักการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 
การประเมินประสิทธิภาพ หมายถึง การนําผลสําเร็จของโครงการที่ เกิดข้ึนจริง มา

เปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวเปนมาตรวัดการดําเนินงานของโครงการวา โครงการที่นํามาทํา
นั้น เม่ือดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกรท่ีเปนเจาของโครงการไดรับนั้น 
เม่ือเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปนอยางไร 

 
ตัวชี้วัด ที่นํามาใชเปนมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัด ก็คอื เวลา 

(Time) ตนทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) 
- เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ไดกําหนดไว เปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการท่ี
ไดกําหนดไว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางานหรือไม 

- ตนทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณคาใชจายและทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชใน
โครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ไดใชจายจริง เกินกวาที่เราไดตั้งงบประมาณไว
หรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการทําใหเราประหยัดคาใชจายหรือไมอยางไร 

- คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับจากผลสําเร็จของโครงการที่
เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผูบริหารโครงการไดกําหนดไว
แลวเปนอยางไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน (หรือลูกคา) หรือไม  
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ดังนั้นโครงการที่มีประสิทธิภาพ จะตองตอบสนองตอองคกรไดท้ัง 3 ดาน คือ ประหยัด
งบประมาณ (เทากับหรือนอยกวา) มีความรวดเร็วในการดําเนินงาน (เร็วกวาหรือไมเกินเวลาที่กําหนด
ไว) และคุณภาพของงานเปนไปตามมาตรฐานสากล หรือตามที่ผูบริหารโครงการไดกําหนดไว 

 
โดยสรุปแลว เมื่อพิจารณาในภาพรวมของโครงการ จะถือวาโครงการที่ประสบความสําเร็จ 

จะตองมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน 
 

3. ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ 
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการตางมีความสําคัญตอความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริการ ดังนั้น การสรางความพึงพอใจในการบริการจําเปนจะตองดําเนินการควบคูกันไป
ทั้งตอผูรับบริการและผูใหบริการ ดังนี ้

1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ 

2. การกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรใหชัดเจน 
3. การกําหนดกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธในกลุมพนักงาน 
5. การนํากลยุทธการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล เมื่อความ

พึงพอใจมีความสําคัญสูงมากตอการบริการ ดังนั้นผูประกอบการบริการจะตองทําความเขาใจตอ
ลักษณะและองคประกอบความพึงพอใจอยางถ่ีถวน ดังนี ้

5.1 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ ซึ่งบุคคลจะรับรูรูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดย
ใชประสบการณที่ไดรับดวยตนเอง หรือจากการอางอิงใดๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน คําบอกเลา
ของกลุมเพ่ือน โฆษณา เปนตน ในการประเมินสิ่งที่ไดรับจากการบริการ หากการบริการเปนไปตาม
ความตองการของผูรับบริการก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจในบริการนั้น 

5.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับ
จริงในสถานการณหนึ่ง ในการใชบริการนั้นบุคคลยอมมีขอมูลจากแหลงอางอิงตางๆ (Reference) 
เชน ประสบการณสวนตัว ความรูจากการเรียนรู คําบอกเลาของกลุมเพื่อน ขอมูลจากธุรกิจบริการ
แบบเดียวกัน เปนตน จึงเกิดความคาดหวังตอสิ่งท่ีควรจะไดรับจากการบริการ (Expectation) ซึ่งจะมี
อิทธิพลแกผูรับบริการในการท่ีจะใชเปนเกณฑในการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงในกระบวนการบริการ 
(Performance) ห ากการบริการ เป น ไปตามที่ ค าดห วั งย อม เกิ ดการยื นยั นความถู กต อ ง 
(Confirmation) ตอการบริการและเกิดความพึงพอใจในบริการ แตถาบริการที่ไดรับไมเปนไปตาม
คาดหมายก็จะเกิดการยืนยันความไมถูกตอง (Disconfirmation) ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในบริการ 

5.3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่
เกิดขึ้น เนื่องจากในแตละชวงเวลาบุคคลยอมมีความคาดหวังตอการบริการแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อารมณ ความรูสึก ประสบการณที่ไดมาระหวางเวลานั้น จึงทําใหเกณฑประเมินความพึงพอใจมีการ
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เลื่อนขึ้น – ลง ตลอดเวลา สงผลใหการเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
ความพึงพอใจนั้นเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรู การประเมินคุณภาพของการบริการอันเปน
สิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ โดยที่ความพึงพอใจในการบริการของ
ผูรับบริการจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ดาน ไดแก 1. การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ อันเปน
สิ่งที่ผูใหบริการไดสัญญาวาจะให โดยผูรับบริการมีความคาดหวังตอคุณภาพของผลิตภัณฑบริการวา
จะไดรับอยางนอยตามที่ผูใหบริการไดสัญญาไว ความมากนอยของคุณภาพของสิ่งที่ไดรับจะเปน
ตัวกําหนดถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนั่นเอง และ 2. การรับรูคุณภาพของการนําเสนอ
บริการ ซึ่งผูใหบริการจะนําเสนอผานการแสดงออกตางๆ ในกระบวนการบริการ โดยผูรับบริการจะ
ประเมินวาผูใหบริการนั้นไดบริการอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด รวมทั้งความสะดวกในการเขาถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตองาน การใช
ภาษาในการสื่อสาร และการปฏิบัติตนในการใหบริการวาผูใหบริการมีความเต็มใจและจริงใจเพียงใด 
ในการใหบริการรับรูเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการประเมินคุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุและผล ซึ่ง
นําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ 

 
ความสําคัญของความพึงพอใจตอการบริการ 
 
ความพึงพอใจในบริการของผูรับบริการ เปนเปาหมายสําคัญที่ผูใหบริการทั้งหลายตางหากล

ยุทธทางการจัดการและยุทธทางการตลาดมาประยุกตใช โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะทําใหผูรับบรกิาร
เกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการซ้ําอีก ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนประเด็นที่มี
ความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก 

 
1. ผูใหบริการ กลาวคือ ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการนั้น สิ่งที่ผูใหบริการควร

จะตองคํานึงถึงและยึดถือคือ 
1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบ

การบริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได โดยผู
ใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน จากนั้น
จึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารับบริการ
ได 

1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ เนื่องจากเปนเกณฑที่ชัดเจนสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการ โดยท่ัวไป
องคการธุรกิจบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลายๆ ดาน เชน อาคาร
สถานที่ อุปกรณเครื่องใช ความนาเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ ความรูและ
ความสามารถในการใหบริการ และบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ เปนตน 

1.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ 
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพนั้น ผูใหบริการ
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จะตองมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุมเทในการทํางานและเปนสิ่งที่นําไปสูความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 
2. ผูรับบริการ กลาวคือ สิ่งที่ผูรับบริการมุงหวังตองการจะไดจากการมารับบริการนั้น ก็คือ

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนตัวผลักดัน
คุณภาพของการบริการของผูใหบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูรับบริการดังนี ้

2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผูรับบริการเอง 
ซึ่งมุงหวังท่ีจะไดรับการบริการที่ดีจากการท่ีไดไปใชบริการยังท่ีตาง ๆ ความพึงพอใจของผูรับบริการนี้
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูใหบริการจะตองตระหนักถึง และจัดใหมีอยางเพียงพอ ทําใหเกิดการแขงขัน
เพ่ือที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีกวาแกผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น
เรื่อย ๆ 

2.2 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ชวยพัฒนาคณุภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการ เนื่องจากผูใหบริการท่ีมีความพึงพอใจในการทํางาน จะทํางานดวยความเต็มใจ ทุมเท 
สรางสรรค และสงเสริมมาตรฐานในการใหบริการ สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงข้ึนและงาน
บริการกลายเปนงานที่แพรหลายมากขึ้น มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเขาสูวงการธุรกิจ
บริการมาขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ สงผลตอลักษณะการบริการ ทําใหผูรับบริการไดรับ
การบรกิารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป 

 
4. การประเมินผลแบบ CIPP Model 

 
CIPP Model เปนแนวคิดของ Stufflebeam (สตัฟเฟลบีม) โดยเนนการแบงแยกบทบาท

ของการทํางานระหวางฝายประเมินกับบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาท่ี
ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูล และนํา
ผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวของแลวแตกรณี ทั้งนี้
เพ่ือปองกันการมีอคติในการประเมิน  

 
CIPP Model เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันอยาง

กวางขวาง เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง คําวา CIPP ยอมาจากคําวา Context (บริบท 
หรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัยเบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) 
สตัฟเฟลบีม ใหความหมายการประเมินวาเปนกระบวนการของการบรรยายการเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลขาวสาร เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

 
แบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม เปนหลักการในการประเมินโครงการ เพ่ือ

เปนการประเมินความกาวหนาการวิเคราะหการดําเนินงานอยางเปนระบบ ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนของโครงการ หากตองการใหโครงการการประเมินเกิดความสมบูรณมากขึ้นตองประเมินดาน
ผลกระทบ (Impact Evaluation) ที่ เกิดข้ึน เพ่ือจะแกใชขอมูลทุก ๆ ดานที่ เก่ียวของกับการ
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ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ซึ่งผลที่ไดจะชวยเปนแนวทางในการแกไขปญหาขอบกพรองและปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 
CIPP Model ไมเพียงแตประเมินวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไมเทานั้น แตยังประเมินเพ่ือ

รายละเอียดตาง ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกดวย โดยเฉพาะการประเมินโครงการ
ประชุม ซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินความกาวหนาบงชี้จุดเดน จุดดอย ของการประชุม เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงกิจกรรมแผนการการประชุมไดทันทวงทีและมีการประเมินรวมสรุปหลังโครงการเสร็จสิ้นแลว 
บงชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุม กรอบความคิดในการประเมิน แบบ CIPP จึงนิยมใชอยาง
แพรหลาย ทั้งนี้เพราะนักประเมินจะไดขอดี ขอบกพรองและประสิทธิภาพของโครงการที่จะประเมิน
ไดเปนอยางดี ซึ่งนับไดวาเปนการรับขอมูลสารสนเทศแบบสะสม ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารเปน
อยางมาก ทั้งยังเปนโมเดลที่เขาใจงาย สะดวกในการปฏิบัติ  

 
องคประกอบหลักความสัมพันธหลักของการประเมินแบบ CIPP คือ คุณคา (Value) ถูก

กําหนดจากกลุมคนหรือสังคมนั้น ๆ ระบบทําใหผูประเมินและผูรับบริการสามารถที่จะบงชี้และเขาใจ
ถึงคุณคาที่ใชเปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการประเมินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การประเมิน CIPP แบง
ออกเปน 4 ประเภท โดยมีคุณคาเปนแกนกลางหลักของการแสดงความสัมพันธระหวางการประเมิน
โครงการ (Stufflebleam and Shinkfield, 2007) ดังนี ้

 
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) 

เปนการประเมินกอนการดําเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปน
ที่ตองดําเนินโครงการประเด็นปญหา และความเหมาะสมของโครงการ 

 
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) 

เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความ
พอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการเชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา 

 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 

เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา แกไขปรับปรุง ใหดําเนินการตอแบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เปนการตรวจสอบกิจกรรม 
เวลาทรัพยากรที่ใชในโครงการ โดยจะมีการจดบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมิน
กระบวนการนี้จะเปนประโยชนอยางมากในการคนหาจุดเดนจุดดอย ของนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการซึ่งมักจะศึกษาไดหลังจากที่โครงการสิ้นสุดลงแลว 

 
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 

เปนการประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแต
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การประเมินผลแบบนี้ไมไดใหความสนใจในเรื่องของผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) 
ของแผนงานหรือนโยบายเทาที่ควร 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบการประเมิน CIPP Model 
 
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP วัตถุประสงคของการประเมิน วิธีการประเมิน 

1. การประเมินสภาวะแวดลอม 
(Context Evaluation: C) เปน
การประเมินที่เนนในเรื่อง
ความสัมพันธที่เก่ียวของกับ
สภาพแวดลอมของโครงการ เพื่อ
หาเหตุผลทีใ่ชในการกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย รวมถึง
ความจําเปนในการประเมิน
โครงการ 
 

1.1 เพื่อใหคํานิยามบริบทที่มี
ความเก่ียวของ 
1.2 ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย
ทั้งหมดและการประเมินความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
1.3 จัดหาโอกาสท่ีจะ
ตอบสนองความตองการ 
1.4 วิเคราะห/วินิจฉัย ปญหาที่
เกิดจากพ้ืนฐานความตองกา 
1.5 ตรวจสอบเปาหมาย
โครงการวาสามารถตอบสนอง
ความตองการจากการประเมิน
ไดหรือไม 

วิเคราะหระบบ การสํารวจ
ตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห
ขอมูลขั้นที่ 2 การพิจารณา การ
ตรวจสอบสัมภาษณ การทดสอบ
วินิจฉัยและการใชเทคนิคเดลไฟล 
(Delphi technique) ไดแก 
• เปาหมายเก่ียวกับความตอง
รวมกันและการใชโอกาส 
• การลําดับความสําคัญกอนหลัง
ของการจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากร 
• จุดประสงคที่เกี่ยวของกับการ
แกไขปญหาเพ่ือกาเปลี่ยนแปลง 
• กําหนดมาตรฐานในการตัดสิน
ผลลัพธ 

2. การประเมินปจจัยเบื้องตน ตัว
ปอนเขา (Input Evaluation: I) 
เปนการตรวจสอบความพรอม
ความเหมาะสม และความพอเพียง
และปจจัย ๆ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา
ประกอบการตัดสินใจวาจะใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหตรงกับ
เปาหมายของโครง 

2.1 เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามกลยุทธ งบประมาณ และ
ตารางเวลาที่กําหนดไว 

• การปฏิบัติจริงและทนุ
เศรษฐศาสตร (เศรษฐกิจ) ศึกษา
จากเอกสารสิ่งพิมพงานวิจัยที่มี
ผูนําไวแลว หรือใชวิธีการวิจัยนํา
รองเชิงทดลอง (Pilot trials) ซึ่ง
ประเมินนี้จะตองมีการสํารวจสิ่ง
ที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบางและ
ตัดสินใจจะวิธีการใด ใชแผนการ
ดําเนินงานแบบไหน ตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกหรือไม 

3.การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation: P) เปน
การประเมินเพื่อตรวจสอบวา
โครงการดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงคหรือไมหาขอบกพรอง

3.1 เพื่อระบุ ทํานาย
ขอบกพรอง/ผิดพลาด ในการ
จัดรูปแบบกระบวนการ การ
บรรลุ เปาหมาย 
3.๒ จัดหาขอมูลเพ่ือ

• ติดตามควบคุมปญหาอปุสรรค
ที่อาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการ
ปฏิบัติการและเฝาระวังอุปสรรค
ที่ไมไดคาดไว  
• รับรูขอมูลเฉพาะเพ่ือการ
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รูปแบบการประเมินแบบ CIPP วัตถุประสงคของการประเมิน วิธีการประเมิน 
ของกระบวนการการดําเนิน
โครงการที่จะใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา แกไขปรับปรุงใหการ
ดําเนินงานในชวงเวลาตอไปมี
ประสิทธิภาพที่มากยิ่งข้ึนไป ซึ่งจะ
เปนประโยชนอยางมากตอการหา 
จุดเดน จุดแข็ง จุดดอย ของ
นโยบาย แผนงาน โครงการ ซึ่งไม
สามารถศึกษาไดหาหลังจาก
โครงการสิ้นสุดลงแลว และมี
บทบาทในการใหขอมูลยอนกลับ 
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินของ
โครงการเมื่อพบวามีปญหา 
อุปสรรคจะไดปรับปรุงแกไขได 

ประกอบการตัดสินใจลวงหนา
กอนการปฏิบัติการ 
3.3 เปนการเก็บบันทึกรายงาน
และตัดสินกิจกรรมและข้ันตอน 
กระบวนการการดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ 

ตัดสินใจของโครงการ  
• อธิบายข้ันตอนกระบวนการที่
เกิดขึ้นจริงและอยางตอเนื่อง 
• ดําเนินการเรื่องการปฏิสัมพันธ
และสังเกตการณการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่โครงการและบุคคล
ที่มีสวนเก่ียวของการประเมิน
กระบวนการนั้นจะชวยทําให
บรรลุเปาหมายและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและ
กระบวนการของโครงการซึ่ง
สงผลตอการควบคุมและเก็บ
บันทึกของขอมูลข้ันตอนการ
ดําเนินการจริงและนํามาใชแปร
ผล (ตีความ) สรุปตอไป 

4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น 
(Product Evaluation: P) เปน
การประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค
ของโครงการหรือเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไวรวมท้ังการพิจารณาใน
การยุบ เลิกขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการสวนในเรื่องของ
ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ 
(Outcomes) จะพิจารณาโดย
อาศัยขอมูลจากการประเมิน
สภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตนและ
กระบวนการรวมดวยกัน 

4.1 ประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการทําโครงการ
กับเปาหมายหรือวัตถุประสงค
เกณฑมาตรฐานของโครงการที่
กําหนดไวแตตน 

• ตองมีการกําหนดเกณฑการวัด
ไวและวัดผลตามเกณฑที่กําหนด
ไวตามวัตถุประสงคเปาหมาย 
• เปรียบเทียบผลกับเกณฑ
มาตรฐาน 
• แปลผลโดยการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนกับ
วัตถุประสงคของโครงการ/ความ
ตองการ/เปาหมาย โดยพิจารณา
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
แปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่
เกิดขึ้น 

 
นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคลองกับประเด็นที่

ประเมินดังนี ้
1. การตัดสินใจเพ่ือใชในการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูล

จากการประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับ
แผนดําเนินงาน 
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2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ (Structuring Decisions) เปนการ
ตัดสินใจที่ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอน
ของการดําเนินการของโครงการ 

3. การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจ
ที่ใชขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน และ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เชนการตัดสินใจเพ่ือใชขอมูล
จากการประเมินผล (Output) ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยตุิ ลมเลิก หรือขยายโครงการที่จะนําไปใช
ในโอกาสตอไป  

 
การประเมินแบบ CIPP Model เปนการประเมินที่ครอบคลุมของระบบทั้งหมด ซึ่งผูประเมิน

จะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือดานสภาพแวดลอม ดานปจจัย
ตัวปอน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีการกําหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด กําหนด
แหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนด
แนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน โดยพื้นฐานรูปแบบการประเมิน CIPP 
ตองการชุดคําถามเพ่ือถามเก่ียวกับองคประกอบทั้ ง 4 ของรูปแบบการประเมิน (World 
Agroforestry Center, 2003) 

1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) ควรใชคําถามที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค ความเปนไปไดที่

ชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคกร 

2. ดานปจจัยนําเขา (input) ควรใชขอความของคําถามที่ เก่ียวของกับปจจัยตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของวาเหมาะสมหรือไม เชน แรงจูงใจ สภาพแวดลอม เนื้อหาที่มีความเก่ียวของกับปญหา 

3. ดานกระบวนการ (Process) ควรใชขอความที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน เพ่ือหาขอดี 

ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด  

4. ดานการผลิต (Product) ควรใชคําถามที่เก่ียวของกับการประเมินเพ่ือดูวาผลที่เกิดขึ้นเมื่อ

สิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดการณไวหรือไม 
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ตารางที่ 2.2 แสดงการใชประโยชนจาก CIPP Model ในบทบาทของการประเมิน 
 

บทบาทการ
ประเมินผล 

บริบท 
(Context) 

ปจจัยเบื้องตน 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Product) 

1. การประเมิน
ความกาวหนาของ
โครงการ 
(Formative 
evaluation) 

ใชเปนคําแนะนํา
เลือกเปาหมาย
ตามลําดับ
ความสําคัญตาม
ความตองการ
และโอกาส 

ใชสําหรับการ
เลือกวิธีและ
แผนการและการ
ตรวจสอบแผนการ
ดําเนินงาน 

การดําเนินการ
ขึ้นอยูกับการ
ตรวจสอบและ
การตัดสิน
รวมกันของ
โครงการ 

ใชเปนคําแนะนําวา
ควรนํามา
ปรับเปลี่ยนหรือยุติ 
ยกเลิกขึ้นอยูกับผล
การประเมิน 

2. การประเมิน 
ผลสรุปของ
โครงการหลังจาก
สิ้นสุดการดําเนิน
โครงการ 
(Summative 
evaluation) 

เปรียบเทียบกับ
เปาหมายและ
ความตองการ
และโอกาส 

เปรียบเทียบ
แผนการและ
งบประมาณและ
ความตองการท่ีใช
กําหนดเปาหมาย
กับผลประโยชน 

เปรียบเทียบกับ
กระบวนการ
และคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง 

เปรียบเทียบ
ผลผลิตกับความ
ตองการเปาหมาย
บริบทและ
กระบวนการ 

 
5. การประเมินผลแบบ CIPPiest Model 

 
รูปแบบการประเมิน CIPPiest คือ สวนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับ

ขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเปนการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่ งยืน 
(Sustainability Evaluation) และการประเมินการขยายผล (Transportability Evaluation) ของ
สิ่งที่ไดรับการประเมิน ซึ่งมักไดแก โครงการ แผนงาน หรือสิ่งแทรกแซงตางๆ โดยที่สวนขยายของมิติ
การประเมินที่เพ่ิมข้ึนนี้ มีความหมาย ครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผล
ลัพธนั่นเอง ทั้งนี้ความหมายของมิติการประเมินที่เพิ่มขึ้น พิจารณาไดจากการตั้งคําถามการประเมิน 
(Evaluation Questions) แตละมิติดังนี้  (Stufflebeam, Gulickson and Wingate, 2002: 66; 
Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 327)  

 
การประเมินผลกระทบ เปนการประเมินโดยตั้งคาํถามวา สิ่งที่ผูรับผลประโยชน(จากโครงการ

หรือสิ่งแทรกแซง) ไดรับเกินไปกวาเปาหมายความตองการที่จะไดรับตอบสนองตามความตองการ
จําเปนนั้นคือ อะไรบาง คําถามนี้ชี้ใหเห็นวา ไมวาสิ่งท่ีไดรับเกินไปกวาที่กําหนดไวนั้นจะเปนไปใน
ทางบวกหรือทางลบ ก็ลวนแตเปนผลกระทบทั้งสิ้น  
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การประเมินประสิทธิผล เปนการประเมิน โดยตั้งคําถามวา โครงการหรือสิ่งแทรกแซง บรรลุ 
ตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชน ไดอยางครอบคลุมหรือไม  

 
การประเมินความยั่งยืน เปนการประเมิน โดยตั้งคําถามวา แนวทางการปฏิบัติอยางเปน

ระบบ หรือเปนทางการเก่ียวกับการนําโครงการไปใชใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนคืออะไร คําถาม
ดังกลาวมุงพิจารณาประเมินความคงอยูหรือความตอเนื่องในการทําโครงการที่ประสบผลสําเร็จไปใช 
รวมถึงวิธีการในการรักษาไว ซึ่งความสําเร็จของโครงการดังกลาว  

 
การประเมินการขยายผล เปนการประเมินโดยตั้งคําถามวา มีการนําโครงการหรือสิ่ง

แทรกแซงที่ประสบความสําเร็จ ไปประยุกตหรือปรับปรุงใชในท่ีอื่นๆ หรือไม  
 
จะเห็นวา มิติการประเมินที่เพิ่มขึ้นทั้ง 4 ดาน จากการขยายการประเมินผลผลิต ตาม

รูปแบบการ ประเมิน CIPP เดิมนั้น แทที่จริงก็คือ การประเมินในสวนท่ีสตัฟเฟลบีม เรียกวา “ผลลัพธ 
(Outcomes)” ของโครงการนั่นเอง เพียงแตเปนการจําแนกและตั้งคําถามการประเมินใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังนั้นวิธีการนํารูปแบบการประเมิน CIPPiest ไปใช จึงยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับการใช
รูปแบบการประเมิน CIPP ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคาของรูปแบบการประเมินทั้งท่ีเปนการ
ประเมินเปนระยะๆ และการประเมินสรุปรวม เปนตน อยางไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบการประเมิน
แบบ CIPPiest Model เปนรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดาน รวมท้ังยังมีเหตุผล
และเปนระบบ ไมเนนการวิเคราะหจุดใดจุดหนึ่ง แตเปนรูปแบบการประเมินท่ีมีความตอเนื่องทําใหได
ขอมูลครบถวน ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจตอไป 

 
6. กรอบแนวทางการประเมิน 

 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน มีกรอบแนวทางการประเมินดังนี ้
 
1.1 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทําการประเมินโดยการวัดผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ จากผลสําเร็จของ

โครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) ของโครงการ 
ที่ผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว โดยโครงการท่ีจะถือวามีประสิทธิผล ผลสําเร็จของโครงการทีเ่กิดขึ้น 
จะตองไดผลสําเร็จที่เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่โครงการไดกําหนดไว 

 
1.2 การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 



18 
 

ทําการประเมินโดยการนําผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึน้จริง มาเปรียบเทียบกับ 
ตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวเปนมาตรวัดการดําเนินงานของโครงการวา โครงการที่นํามาทํานั้น เม่ือ
ดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกรท่ีเปนเจาของโครงการไดรับนั้น เม่ือ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปนอยางไร โดยมตีัวชี้วัดที่นํามาใชเปน
มาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

- เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ไดกําหนดไว 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงาน
ของโครงการที่ไดกําหนดไว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางานหรือไม 

- ตนทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
โครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ไดใชจายจริง เกินกวาที่เราไดตั้งงบประมาณไว
หรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการทําใหเราประหยัดคาใชจายหรือไมอยางไร 

- คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับจากผลสําเร็จของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผูบริหารโครงการไดกําหนด
ไวแลวเปนอยางไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน (หรือลูกคา) หรือไม 

 
2. การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน มีกรอบแนวทางการประเมินดังนี ้
 
ทําการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะใน

การบริการประชาชน ตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหครอบคลุมเนื้อหา 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ ดานชองทางในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ใชแนวคิดในการประเมินดังนี้ 

 
กําหนดระดับความพึงพอใจ ออกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการนอย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการมากท่ีสดุ 

 
จากนั้นนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และแปลความหมายความพึงพอใจ ดังนี้  

คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมากที่สุด  
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการมาก 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอย 
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คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอยที่สุด 
 

3. การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ มีกรอบแนวทางการ
ประเมินดังนี ้

 
ทําการประเมินเฉพาะโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงใน

จังหวัดลําพูน โดยใชหลักของการวิเคราะหระบบ (System Analysis) หรือวิธีการเชิงระบบ 
(Systems Approach) โดยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินที่เรียกวา “CIPPiest Model” ของ 
Stufflebeam and Shinkfield (2007: 326 - 329) โดยมีขอบเขตการประเมิน 7 ดาน คือ 

 
1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค ความเปนไปไดท่ี

ชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคกร 
2. ดานปจจัยนําเขา (input) เพ่ือใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของวาเหมาะสม

หรือไม เชน แรงจูงใจ สภาพแวดลอม เนื้อหาที่มีความเก่ียวของกับปญหา 
3. ดานกระบวนการ (Process) เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงาน เพ่ือหาขอดีขอบกพรอง

ของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด 
4. ดานผลกระทบ (Impact) เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ผูที่เก่ียวของไดรับเปนไปในทางบวก

หรือทางลบ  
5. ดานประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือใหทราบถึงการตอบสนองความตองการที่

ครอบคลุมผุท่ีเก่ียวของทั้งหมด 
6. ความยั่งยืน (Sustainability) เพ่ือใหทราบถึงความคงอยูหรือความตอเนื่องในการ

ทําโครงการ 
7. การขยายผล (Transportability) เพ่ือใหทราบถึงการนําโครงการ ไปประยุกตหรือ

ปรับปรุงใชในหนวยงานอ่ืนๆ 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คอื  
 
1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารส

วนจังหวัดลําพูน 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน  

3. เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นําสูการปฏิบัติแผนพัฒนา โดยวัดความ

คุมคาการดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการ และเจาหนาที่ที่

เก่ียวของตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 

5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการศึกษา ดังนี ้
 

1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตลอดจนปญหาและ
ขอเสนอแนะในการบริการประชาชนตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

มวีิธีการศึกษาดังนี้ 
 

1. ดําเนินการรวบรวม/คดัเลือกโครงการที่ทางผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ได
ดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการที่ไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

2. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยการสุมตัวอยางตรวจงานบริการสาธารณะอยางนอย 4 
ประเภท โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จากงานบริการสาธารณะ 9 ดาน ดังนี ้

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การศกึษา 
3. สาธารณสุข 
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4. บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
5. การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. การทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี
 
และสุมตรวจโครงการในพ้ืนที่ตัวอยางละ 3 โครงการ  
 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งไดกลุมตัวอยางของงานบริการสาธารณะ

และโครงการ ดังนี้  
1. โครงสรางพ้ืนฐาน  
2. สาธารณสุข 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
4. การทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

 
โดยมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแตละงาน ดังนี ้
1. เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน และอยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เปนโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทําโครงการอยางเปนระบบ และมีการจัดทําหลักฐาน

เอกสารเชิงประจักษ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคของ
โครงการ งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเปาหมาย วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของโครงการ ผลการดําเนินงานที่
คาดวาจะไดรับ เปนตน 

3. เปนโครงการที่เปนความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมาย สงผลกระทบที่เปน
ประโยชนตอชุมชนหรือกลุมเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวในโครงการ 

4. เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
5. เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพ่ือใหการประเมิน

โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เปนโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลมสมบูรณ 

 
ซึ่งไดโครงการที่ศึกษาในแตละงาน ดังนี้ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 โครงการจัดทําฝายก้ันน้ํา 
1.2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
1.3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
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2. ดานสาธารณะสุข 
2.1 โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพและ

รักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบ

บูรณาการในจังหวัดลําพูน 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

3.1 โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย 
3.2 โครงการไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา 
3.3 โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 

4. ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกาลําพูน กิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน 
4.2 โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) 
4.3 โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงานเสนหทุน

ทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งท่ี 1 
3. ดําเนินการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวนอยาง

นอยโครงการ/กิจกรรมละ 30 คน ยกเวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผูรับบริการไมถึง 30 คน จะใชกลุม
ตัวอยางนอยกวาหรือเทากับจํานวนผูรับบริการ 

4. ดําเนินการสรางเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใชแบบสัมภาษณ 
(Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) สําหรับเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ ใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ครอบคลุมเนื้อหา 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานชองทางในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดย
ใชแนวคําถามแบบ Rating Scale ดังนี ้

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. 2563 ทําการประเมินโดยการวัดผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ จากผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) หรือ
เปาหมาย (Goal) ของโครงการ ท่ีผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว โดยโครงการท่ีจะถือวามีประสิทธิผล 
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ผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น จะตองไดผลสําเร็จที่เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
โครงการไดกําหนดไว 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทําการประเมินโดยการนําผลสําเร็จของโครงการ
ที่เกิดข้ึนจริง มาเปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวเปนมาตรวัดการดําเนินงานของโครงการวา 
โครงการที่นํามาทํานั้น เม่ือดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกรที่เปนเจาของ
โครงการไดรับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปนอยางไร โดยมี
ตัวชี้วัดที่นํามาใชเปนมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีไดกําหนดไว เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการที่
ไดกําหนดไว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางานหรือไม 

2.2 ตนทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณคาใชจายและทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
โครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ไดใชจายจริง เกินกวาที่เราไดตั้งงบประมาณไว
หรือไม วิธีการดําเนินงานของโครงการทําใหเราประหยัดคาใชจายหรือไมอยางไร 

2.3 คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับจากผลสําเร็จของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามท่ีผูบริหารโครงการไดกําหนดไว
แลวเปนอยางไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน (หรือลูกคา) หรือไม 

3. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย 
(Mean) และแปลความหมาย ดังนี้  

คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่ มีตอการ
บริการมากที่สุด  

คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่ มีตอการ
บริการมาก 

คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่ มีตอการ
บริการปานกลาง 

คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่ มีตอการ
บริการนอย 

คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่ มีตอการ
บริการนอยที่สุด 

 
2. การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัต ิ 

 
มีวิธีการศึกษาดังนี ้
 
เพ่ือใหการวิจัยมีความสมบูรณทั้งดานเนื้อหา วิชาการ และประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก ตาม 

วัตถุประสงคของการวิจัยไว คือ เพื่อประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ การวิจัย
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ครั้งนีจ้ึงอาศัยขอมูลจากหลายแหลง ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก เอกสารราชการและเอกสารที่เก่ียวของ 
และการสํารวจประชาชนทีม่ีสวนเก่ียวของโดยใชแบบสอบถาม โดยใชการวิจัย 2 ประเภท ดังนี้  

 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ แบงการวิจัยออกเปน 2 แบบ คือ 

1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ โดยมีวิธีการศกึษาดังนี ้

1.1.1 กําหนดกลุมเปาหมายผูใหขอมูล ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนที่เกี่ยวของกับนโยบายฯ องคการบริหาร
สวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูนํา
ชุมชน/วัด ที่เก่ียวของ ซึ่งไดกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดแก 
- นายนิรันดร ดานไพบูลย ตําแหนง: นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
- นางพัชรา พรมนา  ตําแหนง: นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
- นางอริสรา อินยาศรี ตําแหนง: หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวม 

ของประชาชน องคการบริหารสวน 
จังหวัดลําพูน 

- นายพิเดช  จันทรศิร ิ ตําแหนง: หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
 
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก 
- พระเทพรัตนนายก   ตําแหนง: เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย 

และเจาคณะจังหวัดลําพูน 
- อาจารย พงษเทพ มนัสตรง  ตําแหนง: ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน  
- อาจารย บารเมศ วรรณสัย  ตําแหนง: รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

และไวยาวัจกรวัดพระธาตุหริภุญชัย 
- อาจารย นพดล คํามูล  ตําแหนง: อาจารยโรงเรียนสืบสานภูมิปญญา 

ลานนา 
 
กลุมผูผลิตโคมลานนาสงใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2563 จํานวน 18 กลุม 
- คุณไพลิน ยศปกรณ  ตําแหนง หัวหนากลุมบานจริญญา 
- คุณเบญญาพัฒน ดวงทม  ตําแหนง หัวหนากลุมออมทรัพย แมสารปาขาม 
- คุณวรารักษ กรเรืองสกุล  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลทุงหัวชาง  

และพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษากลุม 
ผูสูงอายุในตําบลทุงหัวชาง  

- คุณราํพรรณ ปกปงเมือง  ตําแหนง หัวหนากลุมโคมปาพลู 
- คุณสุรชัย บํารุงรส   ตําแหนง หัวหนากลุมทําโคมบานสันกําแพง 
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- คุณอํานวย ปญโญใหญ  ตําแหนง หัวหนากลุมโคมผูสูงอายุบานปาเหียง 
- คุณพัสรีพร คําพิชัย  ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาอาชีพสตร ี

บานหนองหอย 
- คุณคุณสายันต พรรณนา ตําแหนง หัวหนากลุมวัดบานหลุก 
- คุณอโนทัย จันทรวง  ตําแหนง หัวหนากลุมแมบานสันริมปง 
- คุณอาคม ชีวรรณา   ตําแหนง หัวหนากลุมนักเรียนผูสูงอายตุําบลริมปง 
- คุณทองเหรียญ อนันตธรรม ตําแหนง หัวหนากลุมแมบานอุโมงค 
- คุณวรรณพร วันรักษ ตําแหนง หัวหนากลุมโคมสวรรคโคมลานนา 
- คุณปราณี สุวรรณา  ตําแหนง หัวหนากลุมโคมแมบานริมปง 
- คุณดาราวรรณ อยูเพ็ง  ตําแหนง หัวหนาฝายขายกลุมอุโมงคและปากกอง 
- คุณนุชนาฎ อิสาทาโส  ตําแหนง หัวหนากลุมบานตนแงะ 
- คุณโกศล สายอะโน  ตําแหนง หัวหนากลุมทาปลาดุก 
- คุณจิตนา ไชยเดือน  ตําแหนง หัวหนากลุมพัฒนาอาชีพบานสบทา 
- คุณสมพร ใจพงษ   ตําแหนง หัวหนากลุมโคมแมบานเดนเหมา 
 
1.1.2 สรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย ไดแก แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth interview guideline) ซึ่งกรอบในการสัมภาษณ คือ 1. ดานสภาวะแวดลอม 
(Context) 2. ดานปจจัยนําเขา (input) 3. ดานกระบวนการ (Process) 4. ดานผลกระทบ (Impact) 
5. ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 6.  ความยั่ งยืน (Sustainability) และ 7. การขยายผล 
(Transportability) 

1.1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกจากการสัมภาษณ
ผูที่เก่ียวของกับการนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัต ิ

1.1.4 การวิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับ
การนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content 
analysis) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ ทั้ง 7 มิติ ไดแก 1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) 2. 
ดานปจจัยนําเขา (input) 3. ดานกระบวนการ (Process) 4. ดานผลกระทบ (Impact) 5. ดาน
ประสิทธิผล (Effectiveness) 6. ความยั่งยืน (Sustainability) และ 7. การขยายผล (Transportability)  

1.2 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เปนการศึกษารวบรวม จาก
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ทั้งจากสวนราชการและจากสื่อสาธารณะ รวมทั้งขอมูล Online 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหขอมูล ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)  

  
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวิธีในการศึกษาดังนี้ 

2.1 กําหนดประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางที่เก่ียวของกับการนํานโยบายทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีเกิดจากการดําเนินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไป
ปฏิบัต ิ
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2.2 สรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช
ทดสอบกับกลุมประชากรที่มีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 7 มิติ ไดแก  

1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) 
2. ดานปจจัยนําเขา (input)  
3. ดานกระบวนการ (Process)  
4. ดานผลกระทบ (Impact)  
5. ดานประสิทธิผล (Effectiveness)  
6. ความยั่งยืน (Sustainability)  
7. การขยายผล (Transportability)  

2.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่มีสวนไดสวนเสียจากการดําเนิน
นโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ   

2.4 การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
คือ ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย เพ่ืออธิบายเนื้อหา
ใหครอบคลุมทั้ง 7 มิติไดแก  

1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) 
2. ดานปจจัยนําเขา (input)  
3. ดานกระบวนการ (Process)  
4. ดานผลกระทบ (Impact)  
5. ดานประสิทธิผล (Effectiveness)  
6. ความยั่งยืน (Sustainability)  
7. การขยายผล (Transportability)  

 



บทที่ 4 
การประเมินประสิทธผิล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการใหบริการ 

 
การศกึษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการท่ีทางผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการที่ไดดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งไดโครงการ/
กิจกรรมตัวอยาง จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 

1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล

ผูปวยโรคไต 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการ

ในจังหวัดลําพูน 
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย 
8. โครงการไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา 
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกาลําพูน กิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน 
11. โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) 
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงานเสนหทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งที่ 1 
 
โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพื่อใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

1.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 160 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

53.75 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 46.25 สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 57 ราย 
คิดเปนรอยละ 35.63 รองลงมาคือ มากกวา 60 ป และ ระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 
34.38 และ รอยละ 15.63 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 61.25 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 13.13 และรอยละ 11.88 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยาง
สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 54.38 รองลงมาคือ รับจาง
ทั่วไป และ เจาของกิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 16.88 และรอยละ 13.13 ตามลําดับ ดาน
บทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 142 ราย คิดเปนรอยละ 88.75 และ
เปนผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 11.25 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก กํานัน หรือ 
ผูใหญบาน จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมาคือ แกนนําในพ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 
15.63 (ตารางท่ี 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 160 100.00 

ชาย 74 46.25 
หญิง 86 53.75 

อายุ รวม 160 100.00 
ต่ํากวา 20 ป 1 0.63 
ระหวาง 20 – 30 ป 4 2.50 
ระหวาง 31 – 40 ป 18 11.25 
ระหวาง 41 – 50 ป 25 15.63 
ระหวาง 51 – 60 ป 57 35.63 
มากกวา 60 ป 55 34.38 

ระดบัการศึกษา รวม 160 100.00 
ประถมศึกษา 98 61.25 
มัธยมศึกษาตอนตน 19 11.88 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 13.13 
ปวช. 6 3.75 
ปวส. / อนุปรญิญา 7 4.38 
ปริญญาตร ี 6 3.75 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 1.88 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
อาชีพ รวม 160 100.00 

ไมไดทํางาน 12 7.50 
เกษตรกร 87 54.38 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 4 2.50 
พนักงานเอกชน 7 4.38 
รับจางทั่วไป 27 16.88 
เจาของกิจการสวนตัว 21 13.13 
ขาราชการบํานาญ  2 1.25 

บทบาทภายในชุมชน 160 100 
ผูนําชุมชน 18 11.25 
ผูรวมกิจกรรม 142 88.75 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 7 4.38 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 4 2.50 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 10 6.25 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 138 86.25 
แกนนําในพ้ืนที ่ 25 15.63 
เพ่ือนบาน 8 5.00 

 
1.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คือ ฝายก้ันน้ํา จํานวน 1 แหง ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมกีาร
ดําเนินการจัดทําฝายกั้นน้ํา จํานวน 5 แหง แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

วัตถุประสงค(Objectives)ของโครงการ 
เปาหมายและผลผลิต 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย 
นบั 

เปา 
หมาย 

ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาความขาดแคลนน้ํา โดยการจัดสรางฝายชะลอ
น้ํา ปองกันการทรุดตัวของตลิ่ง และถนนเลียบริมน้ํา 
2) เพ่ือลดความรุนแรงของกระแสน้ํา และการกัด
เซาะตลิ่งในฤดูน้ําหลาก 
3) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา การกัดเวาะตลิ่งของใน
ชุมชนทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบ 

1) จํานวน
ฝาย 

แหง 1 5 ขอมูลจาก
รายงาน
สรุปผลการ
ดําเนิน
โครงการ 
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1.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

1.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
1.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพื่อใชปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท มีการ
เบิกจายทั้งสิ้น 493,000 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 
รอยละ 98.60 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 500,000 493,000 7,000 98.60 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก รายงานสรุปคาใชจาย ประจําเดือนสิงหาคม กองชาง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
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รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการจัดซื้อกลอง
เกเบ้ียนเพื่อใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงาน
ทางการเงนิรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 
การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี ฎีกาการเบิกจาย และรายงานการจัดซื้อจัด
จางของกองชาง 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาการเบิกจาย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ม ี รายงานการจัดซื้อจัดจางของกองชาง 
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพื่อใชปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
1.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) การกอสรางฝายเพ่ือการกักเก็บน้ํา จํานวน 1 แหง และ 2) การ
มีสวนรวมในการปองกันและการขาดแคลนน้ํา จํานวน 1 แหง ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการ
มีการกอสรางฝายเพ่ือการกักเก็บน้ํา จํานวน 5 แหง และการมีสวนรวมในการปองกันและการขาด
แคลนน้ํา จํานวน 5 แหง แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่
กําหนดไว 

 

 
 
 

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1. ลดผลกระทบ
การขาดแคลนน้ําและ
ปองกันการทรุดของตลิ่ง
และถนนเลียบน้ํา 

1. จํานวนการกอสราง
ฝายเพ่ือการกักเก็บน้ํา 

แหง 1 5 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

2. การมีสวนรวมในการ
ป อ ง กันและการ ขาด
แคลนน้ํา 

แหง 1 5 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ
งานที่เสร็จสิ้น 

จากตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ
จัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก (4.36) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.24) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.48) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการจัดซื้อกลอง

เกเบี้ยนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.24 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 4.02 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 4.18 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 4.43 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 4.20 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.16 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับ

ชุมชน 4.38 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 4.33 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.48 มาก 
1. โครงการดังกลาวชวยในการแกปญหาความเดือดรอนจากภัยแลง และ

ปองกันอุทกภัยใหแกชุมชนของทาน 4.54 มากที่สุด 
2. โครงการดังกลาวชวยใหชุมชนของทานมีนํ้าในปริมาณที่เพียงพอตอการ

ทําการเกษตรภายในพื้นที่ชุมชนของทาน 4.44 มาก 
3. โครงการดังกลาวชวยฟนฟูระบบนิเวศของแหลงนํ้าดังกลาวใหดยีิง่ข้ึน 4.46 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.36 มาก 
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1.1.4 ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะ 
1.1.4.1 ผูรับผดิชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน ขาดรูปแบบการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปใน

การจัดทําฝายแมว เนื่องจากขาดการสํารวจความตองการ
ลวงหนา 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

- 

ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  การดําเนินการดานเอกสารระหวางหนวยงานมีความลาชา

ทั้งนี้จําตองมีการขอเบิกจายอุปกรณลวงหนาไปใชในการ
ดําเนินการกอน จากนั้นหนวยงานองคปกครองสวนทองถิ่นจึง
ดําเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะหตามมาภายหลังซึ่ง
ทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการติดตามทวงถาม
หนังสือดังกลาวแทบทุกครั้งเพ่ือใหการดําเนินการเบิกจาย
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 

ดานอ่ืน ๆ  - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- ขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการมีการประสานงานในการประชาสัมพันธแจง
ใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดรับทราบถึงการมีอยูของโครงการดังกลาว
เพ่ือใหชุมชนไดมีการสํารวจความตองการพรอมกับการประมาณการปริมาณอุปกรณไดอยาง
ถูกตองและเพียงพอ 

- ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความประสงคขอความอนุเคราะหขออุปกรณ
ดังกลาวดําเนินการสํารวจความพรอมของพ้ืนท่ีกอนที่ทางเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนกอนท่ีจะเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการการปฏิบัติงานในการสงมอบอุปกรณบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินงาน
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ 
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1.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ปญหาการปลอยน้ําเสียจากพ้ืนที่ชุมชนเมืองยังมีอยูอยางตอเนื่องในปริมาณท่ีมาก 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนที่ไมสามารถดําเนินการไดดวยกําลังของ

ตนเองเนื่องจากขาดแคลนทั้งดานงบประมาณ และเครื่องจักรในการดําเนินการ 
ขอเสนอแนะ 

1. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการสนับสนุนการจัดทําฝายก้ันน้ําใหมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชนในการกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 

2. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสนับสนุนดานงบประมาณ และเครื่องจักรใน
การกอสรางท้ังนีช้าวบานมีความพรอมในการใหการสนับสนุนดานแรงงานและ
อุปกรณเสริมเชน ไมไผ ปูนซีเมนตและอื่นๆ ที่มีอยูในชุมชน 

3. ตองการขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนชวยประสานการดําเนินการขออนุญาตกรม
เจาทาในการจัดทําฝายก้ันน้ําใหกับชุมชน 

 
1.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

1.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการจัดซื้อกลอง

เกเบ้ียนเพื่อใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 
3 ราย เปนเพศชายทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป อายุระหวาง 
51 – 60 ป และอายุมากกวา 60 ป จํานวน 1 รายเทากัน ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 รายเทากัน 
ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 ราย คิดเปนรอย
ละ 66.67 รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเปนรอยละ 33.33 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยาง
เปนผูนําชุมชน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 66.67 และเปนผูรวมกิจกรรม คดิเปนรอยละ 33.33 
โดยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 100 
รองลงมาคือ ส.จ. ในพื้นที ่และกํานัน หรือ ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 66.67 เทากัน (ตารางท่ี 4.3)  
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ตารางที่ 4.3  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ  รวม 3 100.00 
ชาย 3 100.00 

อายุ  รวม 3 100.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 1 33.33 
ระหวาง 51 – 60 ป 1 33.33 
มากกวา 60 ป 1 33.33 

ระดบัการศึกษา  รวม 3 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 33.33 
ปริญญาตร ี 1 33.33 
สูงกวาปริญญาตร ี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
เกษตรกร 1 33.33 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2 66.67 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผูนําชุมชน 2 66.67 
ผูรวมกิจกรรม 1 33.33 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 3 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 66.67 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 2 66.67 
แกนนําในพ้ืนที ่ 1 33.33 

 

1.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางที่ 4.4 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
จัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพื่อใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับมาก (4.10) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมคีวาม
คาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.21) และมีความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
นอยที่สุด (4.04) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.32) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.58) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (4.10)  
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.22) 
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ตารางที่ 4.4  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพ่ือ
ใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.10 มาก  4.05 มาก 0.05 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตาง ๆ เปนตน 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.28 มาก  4.11 มาก 0.17 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.58 มากที่สุด  4.21 มาก 0.38 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
6. ใหเกียรตแิละใหความสําคัญกับผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.33 มาก  4.04 มาก 0.30 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.32 มาก  4.10 มาก 0.22 

 
1.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
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2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
 

2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

2.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 153 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

50.98 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.02 สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 54 ราย 
คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาคือ มากกวา 60 ป และระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 
32.03 และรอยละ 15.03  ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 52.94 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศกึษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 20.92 และรอยละ 9.15  ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยาง
สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร จํานวน 120 ราย คิดเปนรอยละ 78.43 รองลงมาคือ รับจาง
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 10.46 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรมจํานวน 142 
ราย คิดเปนรอยละ 92.81 และเปนผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 7.19 โดยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการจาก กํานัน หรือ ผูใหญบาน และแกนนําในพ้ืนที่ จํานวนเทากัน คือ 69 ราย คิดเปนรอยละ 
45.10 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 42.48 (ตารางที่ 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5  ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 153 100.00 

ชาย 78 50.98 
หญิง 75 49.02 

อายุ รวม 153 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 9 5.88 
ระหวาง 31 – 40 ป 23 15.03 
ระหวาง 41 – 50 ป 18 11.76 
ระหวาง 51 – 60 ป 54 35.29 
มากกวา 60 ป 49 32.03 

ระดบัการศึกษา รวม 153 100.00 
ประถมศึกษา 81 52.94 
มัธยมศึกษาตอนตน 32 20.92 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 9.15 
ปวช. 7 4.58 
ปวส. / อนุปรญิญา 6 3.92 
ปริญญาตร ี 8 5.23 
สูงกวาปริญญาตร ี 2 1.31 
ไมไดเรียน 3 1.96 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
อาชีพ รวม 153 100.00 

ไมไดทํางาน 3 1.96 
เกษตรกร 120 78.43 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 8 5.23 
พนักงานเอกชน 1 0.65 
รับจางทั่วไป 16 10.46 
เจาของกิจการสวนตัว 5 3.27 

บทบาทภายในชุมชน 153 100 
ผูนําชุมชน 11 7.19 
ผูรวมกิจกรรม 142 92.81 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 18 11.76 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 43 28.10 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 65 42.48 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 69 45.10 
แกนนําในพ้ืนที ่ 69 45.10 
เพ่ือนบาน 11 7.19 

 
2.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คือ แหลงน้ําที่ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา (ขุดลอก) จํานวนไมนอยกวา 5 แหง/
ป ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีแหลงน้ําที่ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา (ขุดลอก) จํานวน 
23 แหง/ป แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

  

วัตถุประสงค
(Objectives)ของ

โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใน
จังหวัดลําพูน ปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง อุทกภัย
และอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1. จํานวนแหลงนํ้าที่
ดําเนินการพัฒนาแหลง
น้ํา (ขุดลอก) 

แหง ไมนอยกวา 
5 แหง/ป 

23 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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2.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

2.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
2.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พบวา 
โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 456,076 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 456,076 บาท 
สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 456,076 456,076 0 100.00 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก รายงานสรุปคาใชจาย ประจําเดือนสิงหาคม กองชาง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
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รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงิน
ตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี ฎีกาเบิกจาย,รายงานการจัดซื้อ 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาเบิกจาย,รายงานการจัดซื้อ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีกาเบิกจาย,รายงานการจัดซื้อ 
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ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ พบวา โครงการมี
ความสําเร็จของผลงานรอยละ 80  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 80 
 
2.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) มีการดําเนินการขุดลอกเพ่ือชวยในการระบายน้ําในฤดูฝน 
จํานวน 5 แหง และ 2) ชวยใหพ้ืนที่แกปญหาความตื้นเขินของแหลงกักเก็บน้ําในหนาแลง จํานวน 5 
แหง ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีการดําเนินการขุดลอกเพ่ือชวยในการระบายน้ําในฤดู
ฝน จํานวน 23 แหง และชวยใหพ้ืนที่แกปญหาความตื้นเขินของแหลงกักเก็บน้ําในหนาแลง จํานวน 
23 แหง แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการ

ขุดลอกคลองสาธารณะ พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.32) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.15) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) ก อ ใ ห เ กิ ด ร ะ บ บ
นิ เ ว ศ น ที่ ดี แ ล ะ แ ก ไ ข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

1) มีการดําเนินการขุด
ล อก เพื่ อ ช ว ย ใ น ก า ร
ระบายน้ําในฤดูฝน 

แหง 5 23 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

2) ช ว ย ใ ห พื้ น ที่
แกปญหาความตื้นเขิน
ของแหลงกักเก็บน้ําใน
หนาแลง 

แหง 5 23 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.48) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ ยกเวนหัวขอโครงการดังกลาว
ชวยในการแกปญหาความเดือดรอนจากภัยแลง และปองกันอุทกภัยใหแกชุมชนของทาน ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการขุดลอกคลอง

สาธารณะ 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.15 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 4.12 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 
4.05 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย 

4.20 มาก 

4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 4.12 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.10 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.27 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 

ชี้แจง ขอสงสัยได 
4.21 มาก 

ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.48 มาก 
1. โครงการดังกลาวชวยในการแกปญหาความเดือดรอนจากภัยแลง และ

ปองกันอุทกภัยใหแกชุมชนของทาน 
4.54 มากที่สุด 

2. โครงการดังกลาวชวยอนุรักษธรรมชาติและรักษาสมดลุของระบบนิเวศน
ภายในชุมชนของทาน 

4.45 มาก 

3. ชุมชนของทานไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงนํ้า (ขุดลอกลําน้ํา 
และขุดบอ) 

4.45 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.32 มาก 

 
2.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

2.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

- 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  - 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 

ดานอ่ืน ๆ  - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 

2.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. การดําเนินการขุดลอกหรือการพัฒนาแหลงน้ํามีความลาชาไมสอดคลองกับฤดูกาลและ

เหตุการณในพื้นที่มีผลทําใหบางพ้ืนท่ียังประสบกับภัยแลง และมนี้ํานอยไมเพียงพอตอการ
ทําการเกษตร 

2. ในพ้ืนที่คลองสาธารณะบางแหงมีตะกอนดินทรายในปริมาณมากจึงสงผลใหลําน้ําตื้นเขิน
ไดอยางรวดเรว็ 

3. การดําเนินการขนยายเครื่องจักรลงในพ้ืนที่หนางานในบางพื้นที ่อาจเกิดความเสียหายกับ
เสนทางสัญจรของชุมชนนั้นๆ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการตรวจสอบความพรอมและดําเนินการซอมบํารุงเครื่องจักรใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน  
2. ควรมกีารทําการสํารวจและพิจารณาบริบทของพื้นที่กอนการดําเนินโครงการ 
3. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีแผนแมแบบในการบูรณาการลําน้ําลี้ เพ่ือ

ดําเนินการขุดลอกลําน้ําและพรอมกับพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
ภัยแลง 

4. ตองการใหมีการดําเนินการขุดสระ/เจาะบอบาดาลเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหมีน้ําในปริมาณท่ี
เพียงพอตอการบริโภคและการทําการเกษตร  

 
2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

2.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการขุดลอก

คลองสาธารณะ พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 10 ราย เปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 90 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 10 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 6 ราย 
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คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือ ระหวาง 31 – 40 ป และระหวาง 51 – 60 ป จํานวนเทากันคิด
เปนรอยละ 20 ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตร ีจํานวน 7 ราย 
คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี และปวส. / อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 20 และ
รอยละ 10 ตามลําดับ กลุมตัวอยางทั้งหมดประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และมีบทบาท
ภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูนําชุมชน โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ 
อบจ. จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ส.จ. ในพ้ืนที่ และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ใน
พ้ืนที่ คดิเปนรอยละ 70 และรอยละ 10 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7)  
 
ตารางที่ 4.7  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 10 100.00 

ชาย 9 90.00 
หญิง 1 10.00 

อายุ  รวม 10 100.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 2 20.00 
ระหวาง 41 – 50 ป 6 60.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 2 20.00 

ระดบัการศึกษา  รวม 10 100.00 
ปวส. / อนุปรญิญา 1 10.00 
ปริญญาตร ี 7 70.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 2 20.00 

อาชีพ รวม 10 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 10 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 10 100.00 
ผูนําชุมชน 10 100.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 10 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 7 70.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 10.00 

 

2.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
ขุดลอกคลองสาธารณะ พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.73) และเมื่อ
พิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมาก
ที่สุด (3.86) และมคีวามคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (3.60) 



46 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.43) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.79) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยที่สุด 4.20)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.70) 
 

ตารางท่ี 4.8  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.20 มาก  3.60 มาก 0.60 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ หรือ
สื่อตางๆเปนตน 4.30 มาก  3.40 มาก 0.90 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.10 มาก  3.50 มาก 0.60 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.00 มาก  3.60 มาก 0.40 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  3.60 มาก 0.40 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.40 มาก  3.70 มาก 0.70 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.30 มาก  3.70 มาก 0.60 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.30 มาก  3.70 มาก 0.60 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.27 มาก  3.75 มาก 0.52 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.20 มาก  3.70 มาก 0.50 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.20 มาก  4.00 มาก 0.20 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.60 มากที่สุด  4.00 มาก 0.60 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.20 มาก  3.70 มาก 0.50 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.20 มาก  3.60 มาก 0.60 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.20 มาก  3.50 มาก 0.70 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.79 มากที่สุด  3.86 มาก 0.93 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  4.80 มากที่สุด  3.80 มาก 1.00 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.80 มากที่สุด  3.80 มาก 1.00 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.90 มากที่สุด  3.80 มาก 1.10 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.80 มากที่สุด  3.90 มาก 0.90 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.50 มาก  3.90 มาก 0.60 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.90 มากที่สุด  3.90 มาก 1.00 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.80 มากที่สุด  3.90 มาก 0.90 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.80 มากทีสุ่ด  3.90 มาก 0.90 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.48 มกา  3.72 มาก 0.76 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.60 มากที่สุด  3.80 มาก 0.80 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.70 มากที่สุด  3.80 มาก 0.90 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.20 มาก  3.70 มาก 0.50 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.30 มาก  3.50 มาก 0.80 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.30 มาก  3.60 มาก 0.70 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.60 มากที่สุด  3.80 มาก 0.80 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.60 มากที่สุด  3.70 มาก 0.90 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.70 มากที่สุด  3.70 มาก 1.00 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.30 มาก  3.90 มาก 0.40 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.43 มาก  3.73 มาก 0.70 

 
2.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
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ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่กอนการเขาพื้นท่ีเพ่ือ

ปฏิบัติงานอยางนอยประมาณ 3 วันทําการ เพ่ือที่ทางหนวยงานจะไดดําเนินการชวยประสานกับผูนํา
ชุมชนพ้ืนทีใ่นการจัดเตรียมพื้นที่และคอยอํานวยความสะดวกไดอยางครบถวน 
 
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
 

3.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

3.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 170 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

51.18 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 48.82 สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 50 ราย 
คิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาคือ มากกวา 60 ป และระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 
28.82 และรอยละ 21.76  ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 86 ราย คิดเปนรอยละ 50.59 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 15.29 และรอยละ 14.12 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุม
ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร จํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 55.88 รองลงมาคือ รับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ และรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 12.35 และรอยละ 11.18 ตามลําดับ ดาน
บทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 78.82 และ
เปนผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 21.18 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากกํานัน หรือ 
ผูใหญบาน จํานวน 83 ราย คิดเปนรอยละ 48.82 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ และ
เจาหนาที่ของ อบจ. คิดเปนรอยละ 41.76 และรอยละ 17.65 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.9) 

 
ตารางที่ 4.9  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 170 100.00 

ชาย 87 51.18 
หญิง 83 48.82 

อายุ รวม 170 100.00 
ต่ํากวา 20 4 2.35 
ระหวาง 20 – 30 ป 5 2.94 
ระหวาง 31 – 40 ป 25 14.71 
ระหวาง 41 – 50 ป 37 21.76 
ระหวาง 51 – 60 ป 50 29.41 
มากกวา 60 ป 49 28.82 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 170 99.41 

ประถมศึกษา 86 50.59 
มัธยมศึกษาตอนตน 26 15.29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 14.12 
ปวช. 2 1.18 
ปวส. / อนุปรญิญา 7 4.12 
ปริญญาตร ี 19 11.18 
สูงกวาปริญญาตร ี 5 2.94 
ไมไดเรียน 1 0.59 

อาชีพ รวม 170 100.00 
ไมไดทํางาน 5 2.94 
เกษตรกร 95 55.88 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 21 12.35 
พนักงานเอกชน 3 1.76 
รับจางทั่วไป 19 11.18 
เจาของกิจการสวนตัว 14 8.24 
นักเรียน/นักศึกษา 5 2.94 
แมบานพอบาน 8 4.71 

บทบาทภายในชุมชน 170 100 
ผูนําชุมชน 36 21.18 
ผูรวมกิจกรรม 134 78.82 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 30 17.65 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 23 13.53 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 71 41.76 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 83 48.82 
แกนนําในพ้ืนที ่ 29 17.06 
เพ่ือนบาน 5 2.94 

 
3.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย คือ บอน้ําบาดาล จํานวน 3 บอ/ป ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมี
การดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 11 บอ/ป แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงคและตวัชี้วัดที่กําหนดไว 
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3.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

3.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
3.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการขุดเจาะบอบาดาล พบวา โครงการ
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 69,100 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 69,100 บาท สรุปไดวา มี
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 69,100 69,100 0 100.00 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก รายงานสรุปคาใชจาย ประจําเดือนสิงหาคม กองชาง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 

2563 
 

รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการขุดเจาะบอ

วัตถุประสงค
(Objectives)ของ

โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
ลําพูน 

1) จํานวนบอที่ขุดเจาะ/
ป 
 

บอ 3 11 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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บาดาล พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี ฎีกา,รายงานการเบิกจายกองชาง 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกา,รายงานการเบิกจายกองชาง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีกา,รายงานการเบิกจายกองชาง 
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการขุดเจาะบอบาดาล พบวา โครงการมีความสําเร็จ
ของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
3.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ความสําเร็จในการขุดเจาะ จํานวน 3 บอ 2) เจาะพบตาน้ํา
ตามท่ีคาดการณไว จํานวน 3 บอ และ 3) แหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
จํานวน 3 แหง ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีความสําเร็จในการขุดเจาะ จํานวน 11 บอ 
มีการขุดเจาะพบตาน้ําตามที่คาดการณไว จํานวน 11 บอ และแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค จํานวน 11 แหง แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการขุดเจาะบอบาดาล พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(3.99) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.96) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.02) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

 
ตารางที่ 4.10  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการขุดเจาะบอ

บาดาล 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.96 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.73 มาก 
2. มีการประชาสมัพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.88 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 4.05 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.94 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.78 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.09 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 

ชี้แจง ขอสงสัยได 4.24 มาก 

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 

1) ความสําเร็จในการขุด
เจาะ 

บอ 3 11 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

2) เจาะพบตาน้ําตามที่
คาดการณไว 

บอ 
 

3 11 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

3 )  แหล งน้ํ า เพื่ อ ใ ช ใน
การเกษตรและการอุปโภค
บริโภค 

แหง 3 11 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.02 มาก 
1.โครงการดังกลาวชวยแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตรใหแกชุมชนของทาน 4.21 มาก 
2.น้ําที่ไดจากบอบาดาลสามารถนําไปใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ไดตามความตองการของทาน 4.02 มาก 
3.ปรมิาณน้ําทีไ่ดจากโครงการขุดบอบาดาลเพยีงพอตอความตองการของชุมชน

ของทาน 3.83 มาก 
4.หนวยงานที่รับผิดชอบบอบาดาลมีการติดตาม และบํารุงรักษาใหบอน้ํา

ดังกลาวใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 4.03 มาก 
คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 3.99 มาก 

 
3.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

3.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน เนื่องจากงานขุดเจาะบาดาลเปนลักษณะงานที่เปนการสํารวจ

และขุดเจาะ ซึ่งบางครั้งมีอุปสรรคในการขุดเจาะดวยชั้นหินที่
มีความหนาและแข็งเกินกวาที่จะเจาะผานไดทําใหมีความเสี่ยง
ที่จะมีโอกาสไมพบตาน้ํา รวมถึงจะตองมีการดําเนินการขอ
อนุญาตกับหนวยงานกรมทรัพยากรธรณีตามลําดับขั้นตอนทํา
ใหมีความยากลําบากในการกําหนดแผนการจํานวนแหลงขุด
เจาะเปนจํานวนที่ชัดเจนได จึงมีการดําเนินการเขาแผนใน
เบื้องตนเพ่ือรอหนังสืออนุญาตในการขุดเจาะจากกรม
ทรัพยากรธรณีกอน 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

เนื่องจากมีการฝกอบรมบุคลากรตามตารางไดถูกเลื่อนจาก
สถานการณโควิท 19 ทําใหมีความจําเปนทีจ่ะตองเขารับการ
อบรมระหวางการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว สงผล
กระทบในการดําเนินการขุดเจาะเกิดความลาชาจากที่กําหนด
ตามแผน 

ดานการดําเนินงานตามแผน อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีการชํารุดระหวางการ
ปฏิบัติงานสงผลทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการประสานงาน  การดําเนินการขุดเจาะมีกฎหมายหลายมาตราที่เก่ียวของ เชน 

กฎหมายที่เก่ียวกับการใชที่ดินสาธารณประโยชน กฎหมาย
เก่ียวกับน้ําบาดาล และมีหลายหนวยงานเขามาเก่ียวของใน
การใชกฎหมายเหลานี้ สงผลตอการดําเนินการที่ลาชากวา
แผนที่กําหนด 

ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 

ดานอ่ืน ๆ  - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

การเสนอโครงการขอรับความอนุเคราะหในการขุดเจาะบอบาดาลของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรที่จะมีการดําเนินการเสนอโครงการกอนปงบประมาณเพื่อทางหนวยงาน
กองชางจะไดสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

3.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ประสบปญหาในเรื่องการติดตอประสานงานรวมถึงการแจงกระบวนการทํางานลวงหนา

ใหกับหนวยงานในพ้ืนที่และผูนําชุมชนไดรับทราบ 
2. ปญหาในประเด็นลักษณะภูมิศาสตรในบางพื้นที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการขุดเจาะบอ

บาดาล 
3. เจาหนาที่ขาดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. ปญหาในประเด็นความลึกในการเจาะบอบาดาลที่มีความตื้น ระดับความลึกไมเหมาะสม

กับลักษณะภูมิประเทศ  
5. ประสบปญหาติดขัดขอกฎหมายที่มีความเก่ียวของกับหนวยงานของรฐัหลายหนวยงาน 

ทําใหไมสามารถดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลไดตามความตองการเพ่ือแกปญหาความ
เดือดรอน 

6. ปญหาในการดําเนินการขุดบอบาดาลในบางพ้ืนที่มีการดําเนินการเสร็จสิ้นเแลว หากแตยัง
ไมสามารถที่จะนําน้ําขึ้นมาใชไดเนื่องจากขาดอุปกรณสวนควบในการสูบน้ําขึ้นมาใชได 

7. ประสบปญหาน้ําบาดาลในบางพ้ืนที่มีคุณภาพน้ําที่ไมไดมาตรฐาน เชน น้ําเหลืองขุน เปน
สนิมและมีกลิ่น ทําใหไมสามารถนํามาใชในการอุปโภคบริโภคได 

8. ประสบปญหามีหินปูนเกาะทอน้ําสงผลใหเกิดการอุดตันของทอน้ําบอยครั้ง 
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ขอเสนอแนะ 
1. มีความตองการที่จะขอใหมีการจัดทําระบบปมน้ําแบบโซลารเซลล 
2. หนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการสํารวจและการประเมินพ้ืนที่กอน

ดําเนินการขุดเจาะ 
3. มีความตองการใหมีการดําเนินการสํารวจและขุดเจาะบอบาดาลใหมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
4. ควรมีการดูแลติดตามหลังจากขุดเจาะเสร็จเรียบรอยแลว และมีแผนการดําเนินการเปา

ลางอยางสม่ําเสมอ  
 

3.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

3.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการขุดเจาะบอ

บาดาล พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
95.24และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 4.76 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 8 ราย คิด
เปนรอยละ 38.10 รองลงมาคือ ระหวาง 31 – 40 ป และ ระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 
33.33 และรอยละ 28.57  ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี และ ปวส. / 
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 19.05 และรอยละ 14.29 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 61.90 รองลงมาคือ 
พนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 38.10 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูนําชุมชน
จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 85.71 และเปนผูรวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 14.29 โดยรับทราบ
ขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก เจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 95.24 รองลงมา
คือ ส.จ. ในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 71.43 (ตารางที่ 4.11)  
 
ตารางที่ 4.11  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 21 100.00 

ชาย 20 95.24 
หญิง 1 4.76 

อายุ  รวม 21 100.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 7 33.33 
ระหวาง 41 – 50 ป 8 38.10 
ระหวาง 51 – 60 ป 6 28.57 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา  รวม 21 100.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 3 14.29 
ปริญญาตร ี 14 66.67 
สูงกวาปริญญาตร ี 4 19.05 

อาชีพ รวม 21 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 13 61.90 
พนักงานราชการ 8 38.10 

บทบาทภายในชุมชน รวม 21 100.00 
ผูนําชุมชน 18 85.71 
ผูรวมกิจกรรม 3 14.29 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 20 95.24 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 15 71.43 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 4.76 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 1 4.76 

 

1.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาล พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.87) และเมื่อ
พิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมาก
ที่สุด (4.01) และมคีวามคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (3.71) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.20) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.45) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (4.03)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.33) 
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ตารางท่ี 4.12  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการขุดเจาะบอบาดาล 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.03 มาก  3.71 มาก 0.33 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ หรือ
สื่อตางๆเปนตน 3.95 มาก  3.48 มาก 0.48 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 3.86 มาก  3.62 มาก 0.24 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 3.90 มาก  3.81 มาก 0.10 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  3.81 มาก 0.19 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.19 มาก  3.76 มาก 0.43 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.14 มาก  3.76 มาก 0.38 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.19 มาก  3.71 มาก 0.48 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.06 มาก  3.82 มาก 0.24 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 3.95 มาก  3.95 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.33 มาก  4.05 มาก 0.29 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.10 มาก  3.86 มาก 0.24 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.00 มาก  3.71 มาก 0.29 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 3.95 มาก  3.67 มาก 0.29 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.45 มาก  4.01 มาก 0.44 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.48 มาก  3.95 มาก 0.52 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.29 มาก  4.05 มาก 0.24 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.48 มาก  4.00 มาก 0.48 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.57 มากที่สุด  4.00 มาก 0.57 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.14 มาก  3.95 มาก 0.19 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.52 มากที่สุด  4.05 มาก 0.48 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.48 มาก  4.05 มาก 0.43 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.62 มากที่สุด  4.00 มาก 0.62 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 มาก  3.95 มาก 0.31 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.24 มาก  3.86 มาก 0.38 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.62 มากที่สุด  4.05 มาก 0.57 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.24 มาก  4.10 มาก 0.14 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 3.95 มาก  3.86 มาก 0.10 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  3.81 มาก 0.19 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.48 มาก  3.95 มาก 0.52 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.38 มาก  4.00 มาก 0.38 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.43 มาก  4.00 มาก 0.43 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 3.95 มาก  3.90 มาก 0.05 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.20 มาก  3.87 มาก 0.33 

 
3.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
 
ขอเสนอแนะ 

- 
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4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาล
ผูปวยโรคไต 

 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 7 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

71.43 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 28.57 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 4 ราย คิด
เปนรอยละ 57.14 ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 
ราย คิดเปนรอยละ 71.43 ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 71.43 รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 
28.57 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 
71.43 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 
85.71 (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางที่ 4.13  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 7 100.00 

ชาย 2 28.57 
หญิง 5 71.43 

อายุ รวม 7 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 1 14.29 
ระหวาง 31 – 40 ป 1 14.29 
ระหวาง 41 – 50 ป 4 57.14 
ระหวาง 51 – 60 ป 1 14.29 

ระดบัการศึกษา รวม 7 100.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 14.29 
ปริญญาตร ี 5 71.43 
สูงกวาปริญญาตร ี 1 14.29 

อาชีพ รวม 7 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 5 71.43 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 28.57 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
บทบาทภายในชุมชน 7 100 

ผูนําชุมชน 1 14.29 
ผูรวมกิจกรรม 5 71.43 
ผูใหบริการฟอกเลือด 1 14.29 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 6 85.71 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 14.29 

 
4.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) เครื่องฟอกไต จํานวน 4 เครื่อง และ 2) ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดทายไดรับการฟอกเลือด จํานวน 24 ราย ผลการดําเนินโครงการ พบวา โรงพยาบาลลี้ไดรับการ
สนับสนุนเครื่องฟอกไต จํานวน 4 เครื่อง และผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายไดรับการฟอกเลือด 
จํานวน 24 ราย ไดรับการฟอกเลือดในโรงพยาบาลลี ้แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 

 

วัตถุประสงค
(Objectives)ของโครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) ผูยากไร ผูดอยโอกาส ที่เปน
โรคไต ไดรับการฟอกเลือดดวย
เครื่องฟอกไตท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ 
2) เ พ่ือชวยเหลือและรองรับ
ผูปวยโรคไตในพ้ืนที่อําเภอลี้และ
อําเภอใกลเคียงในจังหวัดลําพูน 
3) เพื่อชวยลดภาระคาใชจายที่
ไมจํา เปนจากการเดินทางไป
รักษาในสถานพยาบาลที่อยู
หางไกล 
4) เพื่ อ ใหสถานพยาบาลใน
จังหวัดลําพูน รองรับผูปวยโรค
ไตและรักษาผูปวยโรคไตไดใน
จํานวนมากขึ้น 

1) เครื่องฟอกไต เครื่อง 4 4 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2) ผู ป ว ย โ ร ค ไ ต
เรื้อรังระยะสุดทาย
ไดรับการฟอกเลือด 

ราย 
 

24 
 

24 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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4.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
4.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
4.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการ
ใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 2,000,000 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 1,998,000 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพ
ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 99.90 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

2,000,000 1,998,000 2,000 99.90 

หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการความรวมมือ
ดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต พบวา โครงการมีการ
เบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได และโครงการไมมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 
การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี รายงานผลการดําเนินการ ลงวันที่ 
21/05/63 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี รายงานโรงการความรวมมือดาน
สาธารณสุขผูปวยโรคไตในอําเภอลี้ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี ไมมีรายงานทางการเงินรายไตรมาส ยึดตาม
ฎีกาเบิกจายเปนหลัก 

 
ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการ
สงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 

 
4.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย คือผูปวยฟอกไตเรื้อรังระยะสุดทาย ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องฟอก
ไตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และลดภาระคาใชจายที่ไมจําเปนจากการเดินทางไปรักษาใน
สถานพยาบาลที่อยูหางไกล จํานวน 24 ราย ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมผีูปวยฟอกไต
เรื้อรังระยะสุดทาย ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกไตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และลด
ภาระคาใชจายที่ไมจําเปนจากการเดินทางไปรักษาในสถานพยาบาลที่อยูหางไกล จํานวน 24 ราย 
แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.14 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.04) และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.84) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.25) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  
 
  

ผลลัพธ (Outcome) ของ
โครงการน้ี 

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) สามารถใหบริหารผูปวยโรค
ไตเรื้อรังระยะสุดทายในเขต
อําเภอลี้ และอําเภอใกลเคียงได
เพ่ิมขึ้น 
2) ลดอัตราการตายของผูปวย
โรคไตเรื้อรังระยะสดุทาย 
3) ชวยลดคาใชจายในการ
เดินทางของผูปวยและญาตลิงได 
4) ใหบริการดานสาธารณสุข
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

ผูปวยฟอกไตเรื้อรัง
ระยะสุดทาย ไดรับ
การฟอกเลือดดวย
เครื่องฟอกไตที่มี
ประสิทธภิาพและมี
คุณภาพ และลดภาระ
คาใชจายที่ไมจําเปน
จากการเดนิทางไป
รักษาใน
สถานพยาบาลที่อยู
หางไกล 

ราย 24 24 เน่ืองจากเครื่องทํา
ระบบน้ํามีอายุในการใช
งานมานาน ทําให
ประสิทธภิาพของ
เครื่องฟอกไตในการ
ทํางานนอยลง และไม
สามารถใชงานเครื่อง
ฟอกไตไดทั้งหมดทุก
เครื่อง 
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ตารางที่ 4.14  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการความรวมมือ
ดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 

 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.84 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.71 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.57 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 4.00 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.86 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.00 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 3.86 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 3.86 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.25 มาก 
1. ผูยากไร ผูดอยโอกาส ที่เปนโรคไต ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกไต

ที่มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพ 4.14 มาก 
2. สามารถชวยเหลือและรองรับผูปวยโรคไตในพ้ืนที่ได 4.29 มาก 
3. สามารถลดภาระคาใชจายของผูปวยในเรื่องการเดินทางไปรักษาใน

สถานพยาบาลที่หางไกล 4.29 มาก 
4. ฃวยใหโรงพยาบาลลี ้สามารถรองรับผูปวยโรคไตไดมากขึ้น 4.29 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.04 มาก 

 
4.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

4.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  - 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจากหนวยงานที่
เก่ียวของ 

- 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 
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4.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
โรงพยาบาลไดรับมอบเครื่องฟอกไตในจํานวนที่ครบตามความตองการ แตอยางไรก็ตาม

ทางโรงพยาบาลยังขาดระบบการผลิตน้ําสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อใชรวมกับเครื่องฟอก
ไตที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในปจจุบันทางโรงพยาบาลมีเครื่องฟอกไตจํานวนทั้งหมด 10 เครื่อง 
หากแตสามารถนํามาใชงานได 8 เครื่องเทานั้น สงผลใหทางโรงพยาบาลไมสามารถใหบริการได
อยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงโรงพยาบาลลี้ยังมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการใหคําแนะนํา
การใชงานเครื่องฟอกไตและการใหบริการการฟอกเลือดไมเพียงพอ เนื่องจากการใหบริการฟอกไต
นั้นมีเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําสะอาดตามมาตรฐานภายในโรงพยาบาลลี้ใหเพียงพอตอ

การใชงานภายในโรงพยาบาล และเพียงพอตอการใชเครื่องฟอกไตที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวยที่เปนโรคไตระยะสุดทายใหมากท่ีสุด 

 
4.2 ความคาดหวงั/ความพึงพอใจ 

 

4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการความ

รวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต พบวา กลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย เปนเพศหญิง อายุระหวาง 41 – 50 ป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนผูรวม
กิจกรรม โดยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการเจาหนาที่ของ อบจ. และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 
(ตารางท่ี 4.15)  
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ตารางท่ี 4.15  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ  รวม 1 100.00 
หญิง 1 100.00 

อายุ  รวม 1 100.00 
ระหวาง 41 – 50 ป 1 100.00 

ระดบัการศึกษา  รวม 1 100.00 
ปริญญาตร ี 1 100.00 

อาชีพ รวม 1 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 1 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 1 100.00 
ผูรวมกิจกรรม 1 100.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 1 100.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 100.00 

 

4.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ

ความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต พบวา 
โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.16) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต
ละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มากที่สุด (4.63) และมีความ
คาดหวังในดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ดานชองทางในการใหบริการ และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยูในระดับมากเทากัน (4.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.00) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากเทากันทุก
ดาน (4.00) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
นอยกวาระดับที่คาดหวังไว (-0.16) 
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ตารางที่ 4.16  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการความรวมมือดาน
สาธารณสุขในการใหบรกิารสงเสริมสุขภาพ และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตางๆ เปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.00 มาก  4.63 มากที่สุด -0.63 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
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ตารางที่ 4.16  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.00 มาก  4.16 มาก -0.16 

 
4.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน 
 

5.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 47 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

72.34 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.66 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 19 ราย 
คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมาคือ ระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 23.40 ดานการศึกษากลุม
ตัวอยางสวนใหญจบการศกึษาในระดับปริญญาตร ีจํานวน 17 ราย คดิเปนรอยละ 36.17 รองลงมา
คือ ปวส. / อนุปริญญา และ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.53 และรอยละ 19.15 
ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 ราย 
คิดเปนรอยละ 76.60 รองลงมาคือ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 8.51 ดานบทบาทภายในชุมชน
กลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 91.49 และเปนผูนําชุมชน คิดเปน
รอยละ 8.51 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 39 ราย คิดเปน
รอยละ 82.98 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ และกํานัน หรือ ผูใหญบาน จํานวนเทากัน 
คิดเปนรอยละ 10.64 (ตารางท่ี 4.17) 

 
ตารางที่ 4.17  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ รวม 47 100.00 

ชาย 34 72.34 

หญิง 13 27.66 

อายุ รวม 47 100.00 

ต่ํากวา 20 1 2.13 

ระหวาง 20 – 30 ป 8 17.02 

ระหวาง 31 – 40 ป 19 40.43 

ระหวาง 41 – 50 ป 11 23.40 

ระหวาง 51 – 60 ป 8 17.02 

ระดบัการศึกษา รวม 47 100.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 2.13 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 14.89 

ปวช. 1 2.13 

ปวส. / อนุปรญิญา 12 25.53 

ปริญญาตร ี 17 36.17 

สูงกวาปริญญาตร ี 9 19.15 
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ตารางที่ 4.17  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

อาชีพ รวม 47 100.00 

เกษตรกร 2 4.26 

รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 36 76.60 

พนักงานเอกชน 1 2.13 

รับจางทั่วไป 4 8.51 

เจาของกิจการสวนตัว 1 2.13 

นักเรียน/นักศึกษา 1 2.13 

กูชีพ 2 4.26 

บทบาทภายในชุมชน 47 100 

ผูนําชุมชน 4 8.51 

ผูรวมกิจกรรม 43 91.49 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     

เจาหนาที่ของ อบจ. 39 82.98 

ส.จ. ในพ้ืนที ่ 3 6.38 

ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 5 10.64 

กํานัน หรือ ผูใหญบาน 5 10.64 

แกนนําในพ้ืนที ่ 4 8.51 

หัวหนางานปองกัน 2 4.26 

 
5.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัดลําพูน จํานวน 3 ครั้ง 2) มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการปฏิบัติการของผูชวยเวชกรรม
ตามคําสั่งแพทยและอํานวยการของเครือขายเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 15 ตําบล และ 3) มีการ
จัดเตรียมความพรอมหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย จํานวน 
8 อําเภอ ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดลําพูน จํานวน 2 ครั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการปฏิบัติการ
ของผูชวยเวชกรรมตามคําสั่งแพทยและอํานวยการของเครือขายเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 15 ตําบล 
และมีการจัดเตรียมความพรอมหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย 
จํานวน 8 อําเภอ แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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5.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

5.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
 

วัตถุประสงค
(Objectives)ของ

โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลติ 

1) เพ่ือแลกเปลี่ยนปญหา
แ ล ะ ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ
หลักเกณฑการปฏิบัติการ
ของผูช วยเวชกรรมตาม
คําสั่งแพทยและอํานวยการ
ของเครือขายสุขภาพที่1 
(Protocol) 
2) เพื่อรับฟงปญหาในการ
ออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิด
เหตุ และหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกันของหนวย
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
ทุกระดับในพื้นท่ีเขตจังหวัด
ลําพูน 
3) แก ไขปญหาดานการ
สื่อสารใหชัดเจน ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในจังหวัดลําพูน 
4) เตรียมความพรอม และ
ซักซอมทําความเขาใจเพ่ือ
รับอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ. 2563 (ชวง 7 
วันอันตราย) 

1. จัดกิจกรรมการ
ประชุมสมัมนาทาง
วิชาการระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัด
ลําพูน 

ครั้ง 3 2 เน่ืองจากผลกระทบขอให
งดกิจกรรมการอบรมจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019.  

2. มีการปฏิบติัตาม
หลักเกณฑการ
ปฏิบัติการของผูชวยเวช
กรรมตามคําสั่งแพทย
และอํานวยการของ
เครือขายเขตสุขภาพที่ 
1 

ตําบล 
 

15 15 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนนิโครงการ 

3. มีการจัดเตรียม
ความพรอมหนวย
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินในชวงเทศกาลป
ใหม 7 วันอันตราย 

อําเภอ 
 

8 8 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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5.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 36,450 บาท มี
การเบิกจายทั้งสิ้น 36,450 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 
รอยละ 100 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 36,450 36,450 0 100.00 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงาน
ทางการเงนิรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี ฎกีาเบิกจาย 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎกีาเบิกจาย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ม ี ฎกีาเบิกจาย,รายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินใน
จังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
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5.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) หนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินทุกระดับพื้นที่ในจังหวัดลําพูน มี
ความเขาใจและตระหนักถึงการใชเครือขายวิทยุสื่อสารท่ีถูกตอง รอยละ 90 2) ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมการประชุมสัมมนา รอยละ 80 และ 3) เขตพ้ืนที่จังหวัดลําพูนมีหนวยปฏิบัติการทาง
การแพทยฉุกเฉินที่รับผิดชอบอยางชัดเจน รอยละ 100 ผลการดําเนินโครงการ พบวา หนวยปฏิบัติ
การแพทยฉุกเฉินทุกระดับพ้ืนที่ในจังหวัดลําพูน มีความเขาใจและตระหนักถึงการใชเครือขายวิทยุ
สื่อสารที่ถูกตอง รอยละ 100 มีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมการประชุมสัมมนา รอยละ 85 
และเขตพื้นที่จังหวัดลําพูนมีหนวยปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน รอยละ 
100 แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.03) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.92) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1)  การใช วิทยุสื่ อสาร
แบบสังเคราะหความถ่ี
ที่ ส ถาบันการแพทย
ฉุกเฉินจัดสรรให 

2) ป ญ ห า ข อ ง ห น ว ย
ปฏิบัติการการแพทย
ฉุกเฉินทุกระดับไดรับ
การแกไข 

3) ก า ร แ บ ง เ ข ต พื้ น ที่
รับผิดชอบของหนวย
ป ฏิ บั ติ ก า ร แ พ ท ย
ฉุกเฉิน 
 

1 .  ห น ว ย ป ฏิ บั ติ
ก า รแพทย ฉุ ก เ ฉินทุก
ระดับ พ้ืนที่ ในจั งหวั ด
ลําพูน มีความเขาใจและ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ก า ร ใ ช
เครือขายวิทยุสื่อสารท่ี
ถูกตอง  

รอย
ละ 

90 
 

100 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง ผู เ ข า ร ว ม ก า ร
ประชุมสัมมนา 

รอย
ละ 

80 
 

85 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

3 .  เ ข ต พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ลําพูนมีหนวยปฏิบัติการ
ทางการแพทยฉุกเฉินที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน 

รอย
ละ 

100 100 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.15) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

 
ตารางที่ 4.18  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.92 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.72 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.87 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 3.96 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.83 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.81 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.09 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 

ชี้แจง ขอสงสัยได 4.15 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.15 มาก 
1. หนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินมีความเขาใจหลักเกณฑในการปฏบิัติการของ

ผูชวยเวชกรรมตามคาํสั่งแพทยและการอํานวนการของเครือขายเขตสุขภาพ 4.09 มาก 
2. เจาหนาทีผู่ปฏิบติัการทางแพทยฉุกเฉินมีความเขาใจในการเตรียมความ

พรอมในการปฏิบตังิานในชวงเทศกาลปใหม 2563 (ชวง 7 วันอันตราย) 4.19 มาก 
3. เจาหนาทีผู่ปฏิบติังานมีความเขาใจในการใชเครือขายวทิยุสื่อสารใน

ชองสัญญาณของเครือขาย EMS ตามท่ีกฎหมายรับรองอยางชัดเจนและ
ถูกตอง 4.17 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.03 มาก 
 

5.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
5.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

จํานวนผูปฏิบัติงานภายในหนวยงานมีจํานวนไมเพียงพอ 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการดําเนินงานตามแผน เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

สงผลใหการดําเนินการประชุมสัมมนาลาชากวากําหนดการ
เดิมตามแผน 

ดานการประสานงาน  - 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมไดให
ความสําคัญกับงานดานการแพทยฉุกเฉินเทาที่ควร 

ดานอ่ืน ๆ  - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- ตองการใหมีการกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีความชัดเจน 
- ขอใหมีการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

 
 

5.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
- 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
5.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

5.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 47 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 72.34 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.66 
สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมาคือ ระหวาง 
41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 23.40 ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 36.17 รองลงมาคือ ปวส. / อนุปริญญา และ สูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.53 และรอยละ 19.15 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 76.60 รองลงมาคือ รับจาง
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 8.51 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 43 
ราย คิดเปนรอยละ 91.49 และเปนผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 8.51 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับ
โครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 82.98 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.
อบต. ในพ้ืนท่ี และกํานัน หรือ ผูใหญบาน จํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.64 (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ รวม 47 100.00 

ชาย 34 72.34 

หญิง 13 27.66 

อายุ รวม 47 100.00 

ต่ํากวา 20 1 2.13 

ระหวาง 20 – 30 ป 8 17.02 

ระหวาง 31 – 40 ป 19 40.43 

ระหวาง 41 – 50 ป 11 23.40 

ระหวาง 51 – 60 ป 8 17.02 

ระดบัการศึกษา รวม 47 100.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 2.13 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 14.89 

ปวช. 1 2.13 

ปวส. / อนุปรญิญา 12 25.53 

ปริญญาตร ี 17 36.17 

สูงกวาปรญิญาตร ี 9 19.15 

อาชีพ รวม 47 100.00 

เกษตรกร 2 4.26 

รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 36 76.60 

พนักงานเอกชน 1 2.13 

รับจางทั่วไป 4 8.51 

เจาของกิจการสวนตัว 1 2.13 

นักเรียน/นักศึกษา 1 2.13 

กูชีพ 2 4.26 

บทบาทภายในชุมชน 47 100 

ผูนําชุมชน 4 8.51 

ผูรวมกิจกรรม 43 91.49 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     

เจาหนาที่ของ อบจ. 39 82.98 

ส.จ. ในพ้ืนที ่ 3 6.38 

ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 5 10.64 

กํานัน หรือ ผูใหญบาน 5 10.64 

แกนนําในพ้ืนที ่ 4 8.51 

หัวหนางานปองกัน 2 4.26 
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1.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับมาก (3.86) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความ
คาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (3.92) และมีความคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการนอยท่ีสุด (3.80) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.77) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
มากที่สุด (3.87) และมีความพึงพอใจดานชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (3.65)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
นอยกวาระดับที่คาดหวังไว (-0.09) 
 

ตารางที่ 4.20  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.74 มาก  3.80 มาก -0.07 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ หรือ
สื่อตางๆเปนตน 

3.79 มาก 

 

3.74 มาก 0.04 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 3.72 มาก  3.85 มาก -0.13 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 3.70 มาก  3.83 มาก -0.13 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.66 มาก  3.70 มาก -0.04 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 3.74 มาก  3.79 มาก -0.04 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 3.77 มาก  3.81 มาก -0.04 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  3.77 มาก  3.89 มาก -0.13 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานชองทางในการใหบริการ 3.65 มาก  3.84 มาก -0.19 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 3.70 มาก  3.85 มาก -0.15 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 3.62 มาก  3.87 มาก -0.26 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 3.68 มาก  3.85 มาก -0.17 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 3.68 มาก  3.94 มาก -0.26 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
3.55 มาก 

 
3.77 มาก -0.21 

6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั
ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 

3.66 มาก 
 

3.77 มาก -0.11 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3.85 มาก  3.92 มาก -0.07 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  
3.70 มาก 

 
3.94 มาก -0.23 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 3.81 มาก  3.87 มาก -0.06 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 3.85 มาก  3.85 มาก 0.00 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 3.91 มาก  3.94 มาก -0.02 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 3.94 มาก  3.94 มาก 0.00 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 
3.87 มาก 

 
3.96 มาก -0.09 

7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ
สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

3.81 มาก 

 

3.94 มาก -0.13 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 3.87 มาก  3.91 มาก -0.04 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.87 มาก  3.89 มาก -0.02 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 3.79 มาก  3.85 มาก -0.06 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 
4.00 มาก 

 
3.96 มาก 0.04 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล
สารสนเทศ 

3.94 มาก 
 

3.96 มาก -0.02 

4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 

3.87 มาก 
 

3.94 มาก -0.06 

5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 3.87 มาก  3.87 มาก 0.00 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 3.83 มาก  3.87 มาก -0.04 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 3.98 มาก  3.91 มาก 0.06 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 3.72 มาก  3.79 มาก -0.06 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 3.79 มาก  3.83 มาก -0.04 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 3.77 มาก  3.86 มาก -0.09 
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3.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เกี่ยวของแบบบูรณาการใน

จังหวัดลําพูน 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

6.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 262 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

77.10 และเพศชาย คดิเปนรอยละ 22.90 สวนใหญมีอายรุะหวาง 51 – 60 ป จํานวน 112 ราย 
คิดเปนรอยละ 42.75 รองลงมาคือ ระหวาง 41 – 50 ป และ มากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 
29.01 และรอยละ 12.21 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 33.21 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 32.06 และรอยละ 14.89 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยาง
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 115 ราย คิดเปนรอยละ 43.89 รองลงมาคือ รับจาง
ทั่วไป และเจาของกิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 39.31 และรอยละ 8.02 ตามลําดับ ดานบทบาท
ภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 197 ราย คิดเปนรอยละ 75.19 และเปนผูนํา
ชุมชน คิดเปนรอยละ 24.81 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากแกนนําในพ้ืนที่ จํานวน 134 
ราย คิดเปนรอยละ 51.15 รองลงมาคือ กํานัน หรือ ผูใหญบาน และเจาหนาที่ของ อบจ. คิดเปน
รอยละ 15.27 และรอยละ 11.07 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 

 
ตารางที่ 4.21  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 262 100.00 

ชาย 60 22.90 
หญิง 202 77.10 

อายุ รวม 262 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 11 4.20 
ระหวาง 31 – 40 ป 31 11.83 
ระหวาง 41 – 50 ป 76 29.01 
ระหวาง 51 – 60 ป 112 42.75 
มากกวา 60 ป 32 12.21 
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ตารางที่ 4.21  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 262 100.00 

ประถมศึกษา 84 32.06 
มัธยมศึกษาตอนตน 39 14.89 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 87 33.21 
ปวช. 14 5.34 
ปวส. / อนุปรญิญา 17 6.49 
ปริญญาตร ี 18 6.87 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 1.15 

อาชีพ รวม 262 100.00 
ไมไดทํางาน 8 3.05 
เกษตรกร 115 43.89 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 9 3.44 
พนักงานเอกชน 1 0.38 
รับจางทั่วไป 103 39.31 
เจาของกิจการสวนตัว 21 8.02 
แมบาน 5 1.91 

บทบาทภายในชุมชน 262 100 
ผูนําชุมชน 65 24.81 
ผูรวมกิจกรรม 197 75.19 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 29 11.07 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 8 3.05 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 14 5.34 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 40 15.27 
แกนนําในพ้ืนที ่ 134 51.15 
เพ่ือนบาน 9 3.44 
รพ.สต. 89 33.97 

 
6.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) พื้นท่ีที่แกนนํา อสม.และเจาหนาท่ีในจังหวัดลําพูนที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 8 อําเภอ 2) อสม.ในจังหวัดลําพูนที่เขารวมโครงการ จํานวน 380 คน และ 3) จํานวน อส
ม. ที่มี ผลการเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานระดับแกนนําดานสุขภาพ รอยละ 80 ผลการดําเนิน
โครงการ พบวา โครงการมีพ้ืนที่ที่แกนนํา อสม.และเจาหนาที่ในจังหวัดลําพูนที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 8 อําเภอ มีอสม.ในจังหวัดลําพูนที่เขารวมโครงการ จํานวน 380 คน และมี อสม. ที่มี ผล
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การเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานระดับแกนนําดานสุขภาพ จํานวนรอยละ 80 แสดงวา การ
ดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
6.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

6.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จชากวาแผนงานท่ีกําหนดไว และมีการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการโดยมีสาเหตุมาจาก
สถานการณโควิด 19 

 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    

วัตถุประสงค
(Objectives)ของโครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่ อ เพิ่ มพู นความรู ด าน
สาธารณสุขและวิทยาการใหมๆ 
แกอาสาสมัครสาธารณสุข 
2) เ พ่ื อ ใ ห อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขเปนแกนนําดาน
สุขภาพและสามารถพัฒนางาน
ด า นส า ธ ารณสุ ข ได อ ย า งมี
ประสิทธภิาพ 
3) เ พ่ื อ ใ ห อ า ส า ส มั ค ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ ในการทํางาน 
สามารถนําความรูมาปรับใชให
เกิดประโยชนในการทํางานใน
พ้ืนที่ได 
4) เพื่อสรางความเข า ใจใน
แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ
กระบวนการจัดการชุมชนตาม
แนวทางวิถีชีวิตคนไทย จนไปสู
การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตําบล 
ใหเปนศูนยการเรียนรูในพ้ืนที ่

1) พ้ืนที่ที่แกนนํา อส
ม.และเจาหนาที่ใน
จังหวัดลําพูนที่ เขา
รวมโครงการ 

อําเภอ 
 

8 
 

8 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

2) จํานวน อสม.ใน
จังหวัดลําพูนที่เขา 
รวมโครงการ 

คน 
 

380 
 

380 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 

3) จํานวน อสม. ที่มี 
ผลการเรียนรู  และ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานระดับแกน
นําดานสุขภาพ 

รอย
ละ 

80 80 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 
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6.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน พบวา โครงการไดรับจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 237,200 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 237,200 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพ
ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 237,200 237,200 0 100.00 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมลูจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีการ
เบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี ฎีกาเบิกจาย,สมุดคุมงบประมาณ 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาเบิกจาย,สมุดคุมงบประมาณ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีกาเบิกจาย,สมุดคุมงบประมาณ 
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. 
และผูท่ีเกี่ยวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 
100  

 
ผลงานของโครงการ รอยละความสําเร็จของผลงาน 

ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
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6.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย คือ ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 ผลการ
ดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 แสดงวา 
การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.22 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ีเก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัด
ลําพูน พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.46) และเมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.34) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ ยกเวนหัวขอคณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
มีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน และคณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (4.57) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต
ละหัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวขอ  

 
  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุข และเจาหน
าท่ี มีความพึง พอใจใน
การเขารวม โครงการ 80 
% 

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

รอย
ละ 

80 100 ขอมูลจากรายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ 



84 
 

ตารางที่ 4.22  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 

 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.34 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.86 มาก 
2. มีการประชาสัมพนัธ/แจงใหทราบเกี่ยวกับข้ันตอน วิธกีารปฏิบติั หรือแนวทาง

ในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 4.24 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย 4.39 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 4.29 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนินงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.28 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.69 มากที่สุด 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม 

ชี้แจง ขอสงสัยได 4.65 มากที่สุด 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.57 มากท่ีสุด 
1. เพ่ิมพูนความรูดานสาธารณสุขและวิทยาการใหม ๆ แก อสม. 4.68 มากที่สุด 
2. การพัฒนาการททํางานของ อสม. และความรูทางวิชาการดานสาธารณสุขมา

ปรับใชใหตรงกับบริบทในพื้นทีไ่ดอยางแทจริง 4.53 มากที่สุด 
3. สงเสริมใหเกิดพัฒนากระบวนการทํางานในงานสาธารณสุขมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 4.56 มากที่สุด 
4. มีการเสริมสรางแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการชุมชนตามแนววถิี

คนไทย จนนําไปสูการเปนศูนยการเรียนรูในพ้ืนที ่ 4.51 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.46 มาก 

 

6.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
6.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

- 

ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  - 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
ควรมีการจัดใหมีการจัดทําโครงการศึกษาดูงานของกลุม อสม เพ่ือเพ่ิมเติมองคความรูใน

การจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่เปนชุมชนตัวอยางในเขตภาคเหนือ 
 

6.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. สถานที่จอดรถไมสะดวกและเพียงพอ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขบางทานมอีายุมากซึ่งมีผลตอการเรียนรูทีช่า โดยโครงการท่ี

ดําเนินการนี้ไดทําการจัดฝกอบรมอาสาสาธารณสุขรายใหมที่ไมซ้ํากับผูอบรมรายเดิม อาจ
มีผลตอการนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติจริงควรมีการฟนฟูความรูในกลุมดังกลาวเปนระยะ 

3. ปญหาดานการเดินทางเขารับการอบรมมีระยะทางไกล 
4. ขาดความเขาใจยเนื้อหาในบางหัวขอ 
5. อุปกรณที่ใชอบรมบางรายการไมเพียงพอกับจํานวนผูเขารับการอบรม 
6. การดําเนินการจัดอบรมตรงกับชวงการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร มีผลทําใหผูเขารับ

การอบรมจํานวนหนึ่งเขารับการอบรมไมครบตามหลักสูตรของการอบรมที่กําหนดไว 
7. ปญหาความเขาใจของผูเขารวมหลายทานยงัไมรูศัพทที่ใชในการแพทย ซึ่งอาจเปน

อุปสรรคในการสื่อสารและการรับรู มีผลกระทบถึงการปฏิบัติงานได 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีอุปกรณเพ่ิมเติม เชน เครื่องวัดความดัน เนื่องจากมีไมเพียงพอตอความตองการ 
2. ควรมีการอบรมตอเนื่องทุกป 
3. ควรมีการเพ่ิมวัน-เวลา ในการอบรม 

 
6.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

6.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน พบวา กลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.50 และเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 62.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 50 
รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป และ ระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 37.50 และรอยละ 
12.50  ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 
ราย คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25 กลุมตัวอยางทั้งหมด
ประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปน ผูนําชุมชน และ
รับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. (ตารางที่ 4.23)  
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ตารางท่ี 4.23  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 8 100.00 

ชาย 3 37.50 
หญิง 5 62.50 

อายุ  รวม 8 100.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 1 12.50 
ระหวาง 41 – 50 ป 4 50.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 3 37.50 

ระดบัการศึกษา  รวม 8 100.00 
ปริญญาตร ี 6 75.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 2 25.00 

อาชีพ รวม 8 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 8 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 8 100.00 
ผูนําชุมชน 8 100.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 8 66.67 

 

6.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.84) และเมื่อพิจารณาความคาดหวัง
ในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.08) และมี
ความคาดหวังดานชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (3.71) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.47) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.73) และมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยที่สุด (4.33)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.63) 
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ตารางที่ 4.24  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.46 มาก  3.73 มาก 0.73 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตาง ๆ เปนตน 4.50 มาก  3.63 มาก 0.88 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.38 มาก  3.63 มาก 0.75 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.25 มาก  3.63 มาก 0.63 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.25 มาก  3.63 มาก 0.63 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.63 มาก  3.75 มาก 0.88 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.50 มาก  3.88 มาก 0.63 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.75 มากที่สุด  4.00 มาก 0.75 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.35 มาก  3.71 มาก 0.65 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.38 มาก  3.88 มาก 0.50 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.75 มากที่สุด  4.00 มาก 0.75 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.63 มากที่สุด  4.13 มาก 0.50 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.25 มาก  3.63   0.63 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.13 มาก  3.25 มาก 0.88 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.00 มาก  3.38 มาก 0.63 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.73 มากที่สุด  4.08 มาก 0.66 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.75 มากที่สุด  4.00 มาก 0.75 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.63 มากที่สุด  3.88 มาก 0.75 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
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ตารางท่ี 4.24  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.33 มาก  3.86 มาก 0.47 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.75 มากที่สุด  4.25 มาก 0.50 
3. เครือ่งมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.13 มาก  3.88 มาก 0.25 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.00 มาก  3.63 มาก 0.38 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  3.50 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.63 มากที่สุด  3.88 มาก 0.75 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.63 มากที่สุด  3.88 มาก 0.75 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.25 มาก  3.88 มาก 0.38 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.13 มาก  3.88 มาก 0.25 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.47 มาก  3.84 มาก 0.63 

 
2.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
 
ขอเสนอแนะ 

-  



89 
 

7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

7.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

7.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 130 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

66.92 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 33.08 สวนใหญมีอายมุากกวา 60 ป จํานวน 43 ราย คิดเปน
รอยละ 33.08 รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป และ ระหวาง 41 – 50 ป คดิเปนรอยละ 26.15 
และรอยละ 19.23 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 43.85 รองลงมาคือ ปริญญาตรี และ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเปนรอยละ 17.69 และรอยละ 16.15  ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 41.54 รองลงมาคือ รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ และ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 22.31 และรอยละ 15.38 ตามลําดับ ดานบทบาท
ภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 100 ราย คิดเปนรอยละ 76.92 รองลงมาคือ 
ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 14.62 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก กํานัน หรือ ผูใหญบาน 
จํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 
33.08 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.25) 

 
ตารางที่ 4.25  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 130 100.00 

ชาย 87 66.92 
หญิง 43 33.08 

อายุ รวม 130 100.00 
ต่ํากวา 20 ป 4 3.08 
ระหวาง 20 – 30 ป 8 6.15 
ระหวาง 31 – 40 ป 16 12.31 
ระหวาง 41 – 50 ป 25 19.23 
ระหวาง 51 – 60 ป 34 26.15 
มากกวา 60 ป 43 33.08 
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ตารางที่ 4.25  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 130 100.00 

ประถมศึกษา 57 43.85 
มัธยมศึกษาตอนตน 16 12.31 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 16.15 
ปวช. 5 3.85 
ปวส. / อนุปรญิญา 5 3.85 
ปริญญาตร ี 23 17.69 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 2.31 

อาชีพ รวม 130 100.00 
ไมไดทํางาน 2 1.54 
เกษตรกร 54 41.54 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 29 22.31 
รับจางทั่วไป 20 15.38 
เจาของกิจการสวนตัว 16 12.31 
นักเรียน/นักศึกษา 3 2.31 
พอบาน/แมบาน  6 4.62 

บทบาทภายในชุมชน 130 100 
ผูนําชุมชน 19 14.62 
ผูรวมกิจกรรม 100 76.92 
เจาหนาที ่อบต.นํ้าดบิ 11 8.46 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 15 11.54 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 5 3.85 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 43 33.08 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 91 70.00 
แกนนําในพ้ืนที ่ 14 10.77 
เพ่ือนบาน 14 10.77 
สื่อออนไลน  3 2.31 

 
7.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธการประกวดสายพันธุไก และการจัดกิจกรรมวิถีชีวิต
คนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย จํานวน 1 กิจกรรม และ 2) ประชาชนผูเขารวมงาน จํานวน 500 
คน ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีการประชาสัมพันธการประกวดสายพันธุไก และการจัด
กิจกรรมวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย จํานวน 1 กิจกรรม และมีประชาชนผูเขารวมงาน 
จํานวน 1500 คน แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนด
ไว 
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7.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
7.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
7.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปา
กอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 403,000 

บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 397,400 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ รอยละ 98.61 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 403,000 397,400 5,600 98.61 

วัตถุประสงค
(Objectives)ของโครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อสืบสาน อนุรักษ และ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินการ
เลี้ยงไกชน/ไกสวยงามและ
พั ฒ น า ส า ย พั น ธ ใ ห เ กิ ด
เศรษฐกิจชุมชน 
2) สงเสริมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวเมืองรองตาม
นโยบายรัฐบาล 

1)  การประชาสัมพันธ
การประกวดสายพันธุไก 
และการจัดกิจกรรมวิถี
ชีวติคนตําบลน้ําดิบกับ
ไกเหลาปากอย 

กิจกรรม 
 

1 1 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2)  จํานวนประชาชน
ผูเขารวมงาน 

คน 500 1,500 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 28 
มกราคม 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการวิถีชีวิตคนตําบล
น้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตาม
แผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี สรุปผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติ 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี สรุปผลการดําเนินกิจกรรมฯ, ฎีกาตั้งเบิก 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ม ี สรุปรายงานทางการเงินไตรมาส 1  
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
7.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) สงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม และ ประเพณีวิถี
ชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย เปนแหลงทองเที่ยว เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับชุมชน
ประชาชนในตําบลน้ําดิบและประชาชนอําเภอปาซาง รอยละ 100 ของจํานวนประชาชนผูเขารวม
งานท่ีโครงการกําหนดไว ผลการดําเนินโครงการ พบวา ประชาชนผูเขารวมงานรอยละ 300 ของ
จํานวนที่โครงการกําหนดไว ไดรับสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม และ ประเพณีวิถีชีวิต
คนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย เปนแหลงทองเที่ยว เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ใหกับชุมชนประชาชน
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ในตําบลน้ําดิบและประชาชนอําเภอปาซาง แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ไดรับผลประโยชนจาก

โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.50) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต
ละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.31) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (4.68) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต
ละหัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวขอ  
  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) สงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรม และประเพณี
วิถีชีวิตคน ตําบลน้ําดิบ
กับไกเหลาปากอย เปน
แหลงทองเที่ยว  
2) เพิ่มมลูคาทาง
เศรษฐกิจ ใหกับชุมชน
ประชาชนใน ตําบลน้ํา
ดิบและประชาชน
อําเภอปาซาง 

1) สงเสริมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม 
และ ประเพณีวิถีชีวิตคน
ตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปา
กอย เปนแหลงทองเท่ียว 
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ใหกับชุมชนประชาชนใน
ตําบลน้ําดิบและ
ประชาชนอําเภอปาซาง 

รอยละของ
จํานวน

ประชาชน
ผูเขารวม

งานที่
โครงการ
กําหนดไว 

100 300 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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ตารางที่ 4.26  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการวิถีชีวิตคนตําบล
น้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.31 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 4.13 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบติั หรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 
4.29 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย 

4.40 มาก 

4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 4.15 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 4.31 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.45 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 
4.46 มาก 

ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.68 มากท่ีสุด 
1. อนุรักษ สืบสาน และสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณ ีทอง

ถิ่นในจังหวัดลําพูน 
4.75 มากที่สุด 

2. เพ่ิมมลูคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ประชาชนในตําบลน้ําดิบ และ
ประชาชนในอําเภอปาซาง 

4.69 มากที่สุด 

3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม ทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนตําบลน้ํา
ดิบกับไกเหลาปากอย 

4.64 มากที่สุด 

4. สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับชมุชนในเรื่องการทองเที่ยวเมืองรองตาม
นโยบายของรัฐบาล 

4.65 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.50 มาก 

 
7.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

7.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน การวางแผนการดําเนินงานตามแนวนโยบาย และกิจกรรม 

ชาวบานในพื้นที่ยังไมคอยใหการสนับสนุนเทาที่ควร 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากรในการดําเนินงานไมเพียงพอสําหรับการดําเนิน
กิจกรรม 

ดานการดําเนินงานตามแผน เนื่องจากพ้ืนที่ในการจัดงานมีนอย ทําใหแตละกิจกรรมในงาน
วุนวาย 

ดานการประสานงาน  - 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนบัสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานในพ้ืนที่ ยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร และการ
ประชาสัมพันธใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมโครงการยังไมครบ
ทุกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 
7.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยเกินไป ไมเพียงพอตอการจัดงาน 
2. การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธขาวสารงานมีความลาชา 
3. ระยะเวลาในกิจกรรมการประกวดและการประะลองไกเหลาปากอยมีเวลานอยเกินไปไม 

เนื่องจากมีซุมไกและประชาชนจากตางพื้นที่มีความสนใจเขารวมประกวดจํานวนมาก 
4. สถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ คับแคบไมเพียงพอตอการรองรับผูรวมงาน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นอยางเหมาะสมในการจัดงานครั้งตอไป 
2. ควรมีการประชาสัมพันธงานประจําปกอนงานจะเริ่ม อยางนอย 150 วัน 
3. เพ่ิมเวลาในการจัดงานเปนจํานวน 4-5 วัน เพือ่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและ

เปนการกระตุนความสนใจของประชาชนใหมากขึ้น 
 

7.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

7.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการวิถีชีวิตคน

ตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย เปนเพศชาย และเพศหญิง มีอายุระหวาง 51 – 60 ป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มี
บทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม และรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก ส.ท. 
หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ เจาหนาที่ของ อบจ. ส.จ. ในพ้ืนท่ี กํานัน หรือ ผูใหญบาน แกนนําในพื้นที่ และ
เพ่ือนบาน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.27)  
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ตารางท่ี 4.27  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อายุ  รวม 2 100.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 2 100.00 

ระดบัการศึกษา  รวม 2 100.00 
ปริญญาตร ี 1 50.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผูรวมกิจกรรม 2 100.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 1 50.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 50.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 2 100.00 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 1 50.00 
แกนนําในพ้ืนที ่ 1 50.00 
เพ่ือนบาน 1 50.00 

 
7.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน 
 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
วิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.16) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา 
ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.63) และมีความคาดหวังดานอื่น ๆ 
ที่เหลือเทากัน (4.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.00) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.00) ทุก
ดาน  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
นอยกวาระดับที่คาดหวังไว (-0.16) 
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ตารางท่ี 4.28  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบ

กับไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตางๆเปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.00 มาก  4.63 มากที่สุด -0.63 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
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ตารางที่ 4.28  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.00 มาก  4.16 มาก -0.16 

 
7.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
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8. โครงการการจัดงานไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 
 

8.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

8.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

62.50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 59 ราย 
คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมาคือ ระหวาง 41 – 50 ป และ ระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 
24.00 และรอยละ 18.00 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และมัธยมศกึษาตอน
ปลาย คิดเปนรอยละ 22.00 และรอยละ 21.00 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพ เกษตรกร จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมาคือ รับจางท่ัวไป และ
เจาของกิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 28.00 และรอยละ 18.50 ตามลําดับ ดานบทบาทภายใน
ชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 84.50 รองลงมาคือ ผูนํา
ชุมชน คิดเปนรอยละ 11.50 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากกํานัน หรือ ผูใหญบาน จํานวน 
95 ราย คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาคือ แกนนําในพื้นที่ และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ คิด
เปนรอยละ 25.50 และรอยละ 23.00 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.29) 

 
ตารางที่ 4.29  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ รวม 200 100.00 

ชาย 75 37.50 

หญิง 125 62.50 

อายุ รวม 200 100.00 

ต่ํากวา 20 8 4.00 

ระหวาง 20 – 30 ป 21 10.50 

ระหวาง 31 – 40 ป 36 18.00 

ระหวาง 41 – 50 ป 48 24.00 

ระหวาง 51 – 60 ป 59 29.50 

มากกวา 60 ป 28 14.00 
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ตารางที่ 4.29  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

ระดบัการศึกษา รวม 200 100.00 

ประถมศึกษา 44 22.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 29 14.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 42 21.00 

ปวช. 11 5.50 

ปวส. / อนุปรญิญา 17 8.50 

ปริญญาตร ี 52 26.00 

สูงกวาปริญญาตร ี 5 2.50 

อาชีพ รวม 200 100.00 

ไมไดทํางาน 3 1.50 

เกษตรกร 58 29.00 

รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 27 13.50 

พนักงานเอกชน 4 2.00 

รับจางทั่วไป 56 28.00 

เจาของกิจการสวนตัว 37 18.50 

นักเรียน/นักศึกษา 5 2.50 

พนักงานราชการ  7 3.50 

ขาราชการบํานาญ 3 1.50 

บทบาทภายในชุมชน 200 100 

ผูนําชุมชน 23 11.50 

ผูรวมกิจกรรม 169 84.50 

หนวยงานราชการ 8 4.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     

เจาหนาที่ของ อบจ. 41 20.50 

ส.จ. ในพ้ืนที ่ 10 5.00 

ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 46 23.00 

กํานัน หรือ ผูใหญบาน 95 47.50 

แกนนําในพ้ืนที ่ 51 25.50 

เพ่ือนบาน 37 18.50 

อําเภอแมทา 9 4.50 

 
8.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ ประชาชนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 500 คน ผลการดําเนินโครงการ 
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พบวา โครงการมีประชาชนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน แสดงวา การดําเนินโครงการมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
8.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
8.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด ชากวากําหนด 
การดําเนินการแลวเสร็จ    

 
8.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการจัดงานไมแกะสลักและของดี
อําเภอแมทา ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 500,000 

บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 497,470 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ รอยละ 99.49 
  

วัตถุประสงค(Objectives)ของโครงการ 
เปาหมายและผลผลิต 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย
นบั 

เปา 
หมาย 

ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงผลิตไม
แกะสลักและผลติภณัฑชุมชนใหเปนทีรู่จัก
อยางแพรหลาย 
2) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการอนรุกัษ 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3) เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวดั
ลําพูน และสรางแหลงเรียนรูภมูิปญญา
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
4) เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจชุมชน เสริมสราง
รายไดของคนในชุมชน 

ป ร ะ ช า ช น
ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรม 
 

คน 500 2,000 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใชไป (บาท)* 

คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 500,000 497,470 2,530 99.49 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 
มีนาคม 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการการจัดงานไม
แกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งท่ี 9 ประจําป 2563 พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตาม
แผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี สรุปผลการดําเนินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ป 2563 

การสรุปการใชจายเงนิตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาเบิกจายเงินตามโครงการฯ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี สรุปรายงานทางการเงินรายไตรมาสที่ 2  
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการการจัดงานไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา 
ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
8.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ผูประกอบการที่เขารวมงาน จํานวน 50 ราย และ 2) 
ประชาชนที่เขารวมงาน จํานวน 8 อําเภอ ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมผีูประกอบการที่
เขารวมงาน จํานวน 65 ราย และมีประชาชนที่เขารวมงาน จํานวน 8 อําเภอ แสดงวา การดําเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.30 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ไดรับผลประโยชนจาก

โครงการการจัดงานไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 พบวา โดยภาพรวม
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.87) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน 
พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.75) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.00) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

 
ตารางที่ 4.30  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการการจัดงานไม

แกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งท่ี 9 ประจําป 2563 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.75 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.65 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.75 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 3.82 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.72 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.66 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 3.85 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 3.80 มาก 

ผลลัพธ (Outcome) ของโครงการนี ้
เปาหมายและผลลัพธ 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย
นบั 

เปา 
หมาย 

ผล 
ลัพธ 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสินคาทนุทาง
วัฒนธรรมชุมชน เปนการรักษาวฒันธรรม
ทองถ่ินที่ดี มีการพัฒนาอยางสมดลุ
ตอเนื่อง และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
ชุมชน ประชาชนในตําบลทาทุงหลวง 
อําเภอแมทา และในจังหวัดลําพูน 

1) ผูประกอบการ
ที่เขารวมงาน 

ราย 50 65 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2) ประชาชนที่
เขารวมงาน 

อําเภอ 8 8 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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ตารางที่ 4.30  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.00 มาก 
1. ทําใหอําเภอแมทาเปนที่รูจักวาเปนแหลงผลิตไมแกะสลักและมีผลิตภณัฑ

ชุมชนที่ดีอยางแพรหลาย 3.99 มาก 
2. ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการดแูล อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  4.01 มาก 
3. ชวยสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดลําพูน  3.99 มาก 
4. ชวยสรางแหลงเรยีนรูภมูิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป 4.01 มาก 
5. ชวยสงเสริมและสนับสนุนสินคาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 4.03 มาก 
6. ชวยกระตุนเศรษกิจชุมชน เสรมิสรางรายไดใหชุมชน 3.97 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 3.87 มาก 

 
8.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

8.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน ใชเวลาในการสรุปรูปแบบ และการจัดกิจกรรมภายในงานเปน

เวลานานทําใหเหลือเวลาในการดําเนินการทางพัสดุนอย 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

- 

ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  - 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 

ดานอ่ืน ๆ  - 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
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8.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. การประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานกิจกรรมดังกลาวมีนอยเกินไปและสื่อสารไดไมท่ัวถึง 
2. การติดตั้งไฟฟาสองสวางภายในบริเวณการจัดงานนอยไป 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการจัดประชุมเตรียมความพรอมกอนดําเนินโครงการ อยางนอย 2-3 เดือน 
3. ควรมีจัดทําปายบอกสถานที่ในการจัดงานอยางชัดเจน 
4. ในการประกวดไมแกะสลักในแตละประเภท ควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการผูตัดสินในการประกวดของแตละประเภท เพ่ือลดปญหาความเคลือบแคลง
สงสัยในการตัดสิน 

 
8.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

8.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการการจัดงาน

ไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนทั้งสิ้น 1 ราย เปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 – 40 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนหนวยงานราชการ 
และรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก เจาหนาที่ของ อบจ.ลําพูน ส.จ. ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนท่ี 
และกํานัน หรือ ผูใหญบาน (ตารางที่ 4.31)  
 
ตารางท่ี 4.31  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 1 100.00 

หญิง 1 100.00 
อายุ  รวม 1 100.00 

ระหวาง 31 – 40 ป 1 100.00 
ระดบัการศึกษา  รวม 1 100.00 

ปริญญาตร ี 1 100.00 
อาชีพ รวม 1 100.00 

รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 1 100.00 
บทบาทภายในชุมชน รวม 1 100.00 

หนวยงานราชการ 1 100.00 
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ตารางท่ี 4.31  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     

เจาหนาที่ของ อบจ. 1 33.33 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 1 33.33 

 

8.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 
 

จากตารางที่ 4.32 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
การจัดงานไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา ครั้งที่ 9 ประจําป 2563 พบวา โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.26) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา 
ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.88) และมีความคาดหวังดาน
ชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (3.83) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.81) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.13) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (3.57) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
นอยกวาระดับที่คาดหวังไว (-0.45) 
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ตารางท่ี 4.32  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการการจัดงานไมแกะสลัก
และของดีอําเภอแมทา ครั้งท่ี 9 ประจําป 2563 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.57 มาก  4.00 มาก -0.43 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตางๆเปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 3.00 ปานกลาง  4.00 มาก -1.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.00 ปานกลาง  4.00 มาก -1.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  3.00 ปานกลาง  4.00 มาก -1.00 

ดานชองทางในการใหบริการ 3.67 มาก  3.83 มาก -0.17 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 3.00 ปานกลาง  4.00 มาก -1.00 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลอง

รับความคดิเห็น/รองเรยีน/รองทุกข 3.00 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง 0.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.13 มาก  4.88 มากที่สุด -0.75 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไม

ขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ ฯลฯ 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
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ตารางท่ี 4.32  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.89 มาก  4.33 มาก -0.44 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคน

พิการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 3.00 ปานกลาง  4.00 มาก -1.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 3.00 ปานกลาง  5.00 มากที่สุด -2.00 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 3.81 มาก  4.26 มาก -0.45 

 
8.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
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9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 
 

9.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

9.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 120 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

66.67 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 36 ราย 
คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ ระหวาง 31 – 40 ป และ ระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 
22.50 และรอยละ 20.00 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.33 และรอยละ 17.65 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพ เกษตรกร จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 51.67 รองลงมาคือ รับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ และ รับจางทั่วไป จํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 17.50 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 114 ราย คิดเปนรอยละ 95.00 โดยรับทราบขอมูล
เก่ียวกับโครงการจากส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 64.17 รองลงมา
คือ กํานัน หรือ ผู ใหญบาน และ แกนนําในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 45.00 และรอยละ 33.33 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.33) 

 
ตารางที่ 4.33  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ รวม 120 100.00 

ชาย 40 33.33 
หญิง 80 66.67 

อายุ รวม 120 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 15 12.50 
ระหวาง 31 – 40 ป 27 22.50 
ระหวาง 41 – 50 ป 36 30.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 24 20.00 
มากกวา 60 ป 18 15.00 
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ตารางที่ 4.33  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 119 100.00 

ประถมศึกษา 47 39.50 
มัธยมศึกษาตอนตน 12 10.08 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 23 19.33 
ปวช. 5 4.20 
ปวส. / อนุปรญิญา 8 6.72 
ปริญญาตร ี 21 17.65 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 2.52 
ไมไดเรียน 1 0.84 

อาชีพ รวม 120 100.00 
ไมไดทํางาน 2 1.67 
เกษตรกร 62 51.67 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 21 17.50 
พนักงานเอกชน 1 0.83 
รับจางทั่วไป 21 17.50 
เจาของกิจการสวนตัว 2 1.67 
นักเรียน/นักศึกษา 2 1.67 
พอบาน/แมบาน 9 7.50 

บทบาทภายในชุมชน 120 100 
ผูนําชุมชน 6 5.00 
ผูรวมกิจกรรม 114 95.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 20 16.67 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 4 3.33 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 77 64.17 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 54 45.00 
แกนนําในพ้ืนที ่ 40 33.33 
เพ่ือนบาน 7 5.83 
ทต.กอ 4 3.33 

 
9.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเขารวมกิจกรรม จํานวน 500 คน และ 2) 
การจัดงานเทศกาลประจําป จํานวน 1 กิจกรรม ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมจีํานวน
นักทองเที่ยวที่เขาเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน และมีการจัดงานเทศกาลประจําป จํานวน 1 
กิจกรรม แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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9.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

9.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    
 
9.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการเทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 
ประจําป 2562 พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 300,000 บาท มีการเบิกจาย
ทั้งสิ้น 299,495 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 
99.83 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใชไป (บาท) * 

คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 300,000 299,495 505 99.83 

วัตถุประสงค(Objectives)ของ
โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนใน
การบริหารจัดการสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ มีระบบการรักษาระบบนิเวศ
อยางสมดุลตอเนื่อง สงเสริมการใชทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ 
2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนแหลง
ทองเที่ยวท่ียั่งยืน และเปนการ
ประชาสมัพันธแหลงทองเที่ยวเมืองรอง
ตามนโยบายรัฐบาล 
3) เพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนดวยภาค
การทองเที่ยว 

1) จํานวน
นักทองเท่ียว
ที่เขาเขา
รวมกิจกรรม 

คน 500 2,000 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2) การจัด
งานเทศกาล
ประจําป 

กิจกรรม 1 1 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 



112 
 

หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 27 
มกราคม 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการเทศกาลปลาอะ
ดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ 
โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี สรุปผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติ 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี สรุปการดําเนินกิจกรรมฯ, ฎีกาเบิกจายเงิน
ตามโครงการฯ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี สรุปรายงานทางการเงินรายไตรมาสที่ 1  
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการเทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 
พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
9.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ ปริมาณผูเขารวมงานท่ีโครงการกําหนดไว รอยละ 100 ผลการ
ดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีปริมาณผูเขารวมงานที่โครงการกําหนดไว รอยละ 400 แสดงวา 
การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.34 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก (3.64) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.69) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.59) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

 
ตารางที่ 4.34  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการเทศกาลปลาอะ

ดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.69 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.68 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.74 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 3.53 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.55 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.68 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 3.86 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 3.82 มาก 

 
  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

นักทองเท่ียวเขามาในพ้ืนที่
จังหวัดลําพูนและภายใน
งานเปนจํานวนมาก 

ปริมาณผูเขารวมงานท่ี
โครงการกําหนดไว 

รอยละ 100 400 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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ตารางที่ 4.34  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ 3.59 มาก 
1.สรางจิตสาํนกึใหกับชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 3.59 มาก 
2.สงเสรมิประชาสัมพนัธการทองเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรฐับาล 3.61 มาก 
3.เปนการสงเสรมิและสนบัสนนุแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยนื 3.64 มาก 
4.มีระบบการจัดการการรกัษาระบบนิเวศและวฒันธรรมทองถิ่นที่ด ีมี 

การพัฒนาอยางสมดุลตอเนื่อง 3.53 มาก 
คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 3.64 มาก 

 

9.1.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
9.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน การประชุมหารือรวมกับชาวบานในพื้นที่เปนไปไดยาก 

เนื่องจากชาวบานที่เปนชาวประมงตองออกไปทําการประมง
หลายวัน การประชุมวางแผนงานรวมกันจึงเปนไปไดชาและไม
พรอมกัน อีกทั้งผูประกอบอาชีพการประมง ผูประกอบกิจการ
รานคา ยังไมใหความรวมมือครบทุกราย 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรพัยากร
บุคคล 

- 

ดานการดําเนินงานตามแผน ประมาณน้ําในลําน้ําลดลงทําใหภูมิทัศนความสวยงามและ
บรรยากาศภายในงานลดลง อีกทั้งการจัดเตรียมสถานที่ตอง
ปรับตามสภาพ 

ดานการประสานงาน  เนื่องจากพ้ืนที่หางไกลจากตัวเมือง และสภาพพื้นที่เปนหุบเขา 
ทําใหการติดตอสื่อสาร และการตดิตอประสานงานมีความ
ลําบาก 

ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานในพื้นที่ยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร และการ
ประชาสัมพันธใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมโครงการยังไมครบ
ทุกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 
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9.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ชวงเวลาในการจัดงานเทศกาลปลาอะดื้อไมเหมาะสม เนื่องจากน้ําในบริเวณอุทยานที่จัด

งานแหงขอดมีผลทําใหทัศนียภาพที่ปรากฎไมสวยงาม ประกอบกับปลาในอางเก็บน้ํามี
ปริมาณนอยไมเพียงพอตอการบริโภค หรือจับเพ่ือการคาสงผลใหมีปริมาณที่ขายในงาน
เทศกาลมีนอยมาก  

2. ในสวนพื้นที่/สถานท่ีในการจัดงานไมเหมาะสม เนื่องจากอยูไกล เดินทางลําบาก 
3. ชาวบานใหความสนใจ และเขารวมงานนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการจัดงานในชวงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับฤดูน้ําหลากซึ่งมี

ปลา ในปริมาณที่มากเพียงพอตอการจับเพ่ือการจําหนาย ประกอบกับทัศนียภาพของ
สถานที่มีความสวยงามและพรอมรองรับการจัดงาน 

2. ควรมีเตรียมความพรอมรวมถึงการชี้แจงแนวทางกับชาวบานในพ้ืนที่ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะกอนการดําเนินการจัดงานเทศกาล 

3. ควรเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธงานและรูปแบบการประชาสัมพันธใหเขาถึง
นักทองเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

 
9.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

9.2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการเทศกาล

ปลาอะดื้อ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย 
เปนเพศชาย และเพศหญิง มีอายุระหวาง 41–50 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูนํา
ชุมชน โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. ส.จ. ในพ้ืนท่ี และเทศบาลตําบล
กอ (ตารางท่ี 4.35)  
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ตารางท่ี 4.35  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อายุ  รวม 2 100.00 
ระหวาง 41 – 50 ป 2 100.00 

ระดบัการศึกษา  รวม 2 100.00 
ปริญญาตร ี 1 50.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผูนําชุมชน 2 100.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 1 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 100.00 
เทศบาลตาํบลกอ 1 100.00 

 

9.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน 

 
จากตารางท่ี 4.36 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ

เทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับ
มากที่สุด (4.57) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมคีวามคาดหวังดาน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ มากที่สุด (4.86) และมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
นอยที่สุด (4.44) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.66) 
และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการมากที่สุด (5.00) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยที่สุด 
(4.43)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.09) 
 



117 
 

ตารางท่ี 4.36  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 
ครั้งที่ 2 ประจําป 2562 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.43 มาก  4.86 มากที่สุด -0.43 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตางๆเปนตน 4.00 มาก  4.50 มาก -0.50 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  5.00 มากที่สุด -1.00 
3. ระยะเวลาในการใหบรกิารแตละขั้นตอน 4.00 มาก  4.50 มากท -0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.50 มาก  5.00 มากที่สุด -0.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.50 มาก  5.00 มากที่สุด -0.50 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 5.00 มากที่สุด  4.44 มาก 0.56 

1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ
ซักถาม  5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบรกิารอยาง

เสมอภาค 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทาง
มิชอบ ฯลฯ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
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ตารางที่ 4.36  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.72 มากที่สุด  4.50 มาก 0.22 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคน

พิการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.66 มากที่สุด  4.57 มากที่สุด 0.09 

 
9.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

-  
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10. กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยท่ี 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน     
ครั้งที่ 1” 

 
10.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
10.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 230 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

62.61 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.39 สวนใหญมีอายมุากกวา 60 ป จํานวน 46 ราย คดิเปน
รอยละ 26.09 รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป และระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 23.91 
และรอยละ 20.00 ตามลําดับ ดานการศกึษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 28.70 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประถมศึกษา คิด
เปนรอยละ 24.35 และรอยละ 17.39 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ 
เจาของกิจการสวนตัว จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 36.52 รองลงมาคือ รับจางท่ัวไป และ รับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 20.00 และรอยละ 11.30 ตามลําดับ ดานบทบาทภายใน
ชุมชนกลุมตัวอยางเปน ผูรวมกิจกรรม จํานวน 203 ราย คิดเปนรอยละ 88.26 โดยรับทราบขอมูล
เก่ียวกับโครงการจาก แกนนําในพ้ืนท่ี จํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมาคือ เจาหนาที่
ของ อบจ. กํานัน หรือ ผูใหญบาน และเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 25.65 รอยละ 22.17 และรอย
ละ 19.57 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.37) 

 
ตารางที่ 4.37  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 230 100.00 

ชาย 86 37.39 
หญิง 144 62.61 

อายุ รวม 230 100.00 
ต่ํากวา 20 6 2.61 
ระหวาง 20 – 30 ป 23 10.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 40 17.39 
ระหวาง 41 – 50 ป 46 20.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 55 23.91 
มากกวา 60 ป 60 26.09 
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ตารางที่ 437  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 230 100.00 

ประถมศึกษา 40 17.39 
มัธยมศึกษาตอนตน 21 9.13 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 56 24.35 
ปวช. 15 6.52 
ปวส. / อนุปรญิญา 20 8.70 
ปริญญาตร ี 66 28.70 
สูงกวาปริญญาตร ี 12 5.22 

อาชีพ รวม 230 100.00 
ไมไดทํางาน 14 6.09 
เกษตรกร 19 8.26 
รับราชการ / รฐัวิสาหกิจ 26 11.30 
พนักงานเอกชน 7 3.04 
รับจางทั่วไป 46 20.00 
เจาของกิจการสวนตัว 84 36.52 
นักเรียน/นักศึกษา 10 4.35 
พอบาน/แมบาน  5 2.17 
ขาราชการบํานาญ  15 6.52 
พระ 4 1.74 

บทบาทภายในชุมชน 230 100 
ผูนําชุมชน 27 11.74 
ผูรวมกิจกรรม 203 88.26 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 59 25.65 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 8 3.48 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 35 15.22 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 51 22.17 
แกนนําในพ้ืนที ่ 93 40.43 
เพ่ือนบาน 45 19.57 
วัดมหาวัน  27 11.74 
สื่อออนไลน 4 1.74 

 
10.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 ของชุมชน 17 ชุมชน และ 2) เครือขาย
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ผูประกอบการและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา 100 
คน ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ของชุมชน 17 ชุมชน 
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มี และมีเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ผูประกอบการและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 
มากกวา 100 คน แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดท่ีกําหนด
ไว 

 

 
10.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

10.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนด เนื่องจากการกําหนดการจัดกิจกรรมมีชวงปลายเดือนมกราคม 
(24-26 มกราคม 2563) และสามารถดําเนินการสรุปรายงานไดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทําให
ดําเนินงานไดแลวเสร็จเร็วกวาที่กําหนดในแผนงานที่ตั้งไวในเดือนกุมภาพันธ 

 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด 
ชากวา
กําหนด 

การดําเนินการแลวเสร็จ    

วัตถุประสงค(Objectives)ของ
โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การสง เสริมแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตเมืองเกาของ
จังหวัดลําพูน 
2) เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด า น
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ในการบริห าร จัดการ ชุมชนใน
รูปแบบเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สูการ สรางอาชีพและรายไดใหเกิด
ในชุมชน 
3) เพ่ือพัฒนาและประชาสัมพันธ
แหล ง ท อ ง เ ท่ี ย วที่ มี ต น ทุ นทาง
วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลําพูน
ใหเปนที่รูจักแกนักทองเท่ียวอยาง
แพรหลายในวงกวาง 

1) จํานวน
ผูเขารวมโครงการ 
(ชุมชน 17 ชุมชน) 

รอย
ละ 

85 100 ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2) เครือขายดาน
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
ผูประกอบการและ
เจาหนาที่ที่
เก่ียวของ 

คน ไมนอย
กวา 
100 

มาก 
กวา 
100 

ขอมูลจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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10.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
“มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 1” พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 500,000 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 499,900 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 99.98 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 500,000 499,900 100 99.98 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งท่ี 1” พบวา โครงการมี
การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได และโครงการไมมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี สรุปผลการดําเนินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ป 2563 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาเบิกจายเงินตามโครงการฯ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี มีสรุปรายงานทางการเงนิรายเดือน แตไมมี
สรุปรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
เนื่องจากเปนกิจกรรมยอยในโครงการใหญ  

 
ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 
4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 1” พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  
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ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
10.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) โครงการ/กิจกรรมสามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนงาน 
รอยละ 80 และ 2) ความพึงพอใจของเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่  
ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รอยละ 80 ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการ/กิจกรรม
สามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนงาน รอยละ 100 และเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นที่ ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ รอยละ 80 แสดงวา การดําเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.38 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 1” 
พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.00) และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.92) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ผลลัพธ (Outcome) ของ
โครงการน้ี 

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) เครือขายมสีวนรวมในการ
พัฒนา ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมอยางมี
ประสิทธภิาพ 
2) มีการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมในเขต
เมืองเกาของจังหวัดลําพูนให
เปนที่รูจักแกนักทองเท่ียวอยาง
แพรหลายในวงกวาง 

1) โครงการ/กิจกรรม
สามารถดําเนินการได
บรรลตุามแผนงาน 

รอยละ 80 100 ขอมูจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 

2) ความพึงพอใจของ
เครือขายดานการ
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ในพ้ืนที่ ผูประกอบการ
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

รอยละ 
 

80 80 ขอมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ประชาชนของทีม
ประเมิน 
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ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.07) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  
 
ตารางที่ 4.38  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งท่ี 1” 
 

ความพึงพอใจตอโครงการ 
คะแน

น 
ผลการ
ประเมิน 

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.92 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.73 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการปฏิบัต ิ

หรือแนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.82 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 3.97 มาก 
4. มีการจัดหาวัสด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.96 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนินงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.95 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับ

ชุมชน 4.05 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ

ตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 3.95 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.07 มาก 
1. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน 3.92 มาก 
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองเกาลําพูน 4.16 มาก 
3. สรางอาชีพและรายไดใหเกิดในชุมชน 4.00 มาก 
4. พัฒนาและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรม จังหวัดลําพูน 4.17 มาก 
5. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 4.12 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.00 มาก 
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10.1.4 ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะ 
10.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนครั้งแรก การสรุปแผนการ

ดําเนินงานและรูปแบบกิจกรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
สงผลใหเหลือระยะเวลาในการดําเนินงานกระชั้นชิดเกินไป 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
การเงิน 

- 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากร
บุคคล 

มีความขัดแยงภายในระหวางกลุมเครือขาย โดยมีเปาหมาย
และความคิดเห็นไมตรงกัน ทําใหไมไดรับความรวมมือในบาง
กิจกรรม 

ดานการดําเนินงานตามแผน รูปแบบและระยะเวลาในการประชาสัมพันธนอย ไมทั่วถึง 
ดานการประสานงาน การติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ชุมชน ยังไมไดรับ

ความรวมมือเทาที่ควร 
ดานการติดตาม ประเมินผล เก็บขอมูลการประเมินผลจากกลุมเปาหมายไดนอย 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- 

ดานอ่ืน ๆ  จุดจอดรถไมเพียงพอ จึงไมสามารถอํานวยความสะดวกแก
ผูเขารวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 

10.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. การจราจรติดขัด 
2. สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 
3. การประสานงานของชุมชนกับคณะทํางานโดยเฉพาะทีมออแกไนซ (Organizer)มีนอย 
4. การจัดงานกระชั้นชิดเกินไปมีเวลาเตรียมงานนอยเกินไป 
5. การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง มีนอย 
6. การจัดตั้งกรรมการซ้ําซอน ขาดการประสานงานที่ดี 
7. ขาดความรวมมือ และการมีสวนรวมของคนในชุมชน  
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธที่ชัดเจน และทั่วถึง 
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ใหแตละฝายในการดําเนินงานอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

รวมถึงมีการชี้แจงรายละเอียดอยางชัดเจน 
3. ควรใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ 
4. ควรลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือปลูกจิตสํานึก ใหมารวมงานดวยใจ 

 

10.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

10.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 1” พบวา กลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 30 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.00 และเพศชาย คิด
เปนรอยละ 30.00 สวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 46.67 
รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 40.00 ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงกวาปริญญาตรี จํานวนเทากัน คือ 8 ราย คิดเปน
รอยละ 26.67 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.00 ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ ขาราชการ
บํานาญ คิดเปนรอยละ 23.33 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปน รวมกิจกรรม จํานวน 23 
ราย คิดเปนรอยละ 76.67 และผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 23.33 โดยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการจาก เจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 44.83 รองลงมาคือ แกนนําใน
พ้ืนที่ คดิเปนรอยละ 34.48 (ตารางท่ี 4.39) 
 
ตารางที่ 4.39  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 30 100.00 

ชาย 9 30.00 
หญิง 21 70.00 

อายุ  รวม 30 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 1 3.33 
ระหวาง 31 – 40 ป 2 6.67 
ระหวาง 41 – 50 ป 1 3.33 
ระหวาง 51 – 60 ป 12 40.00 
มากกวา 60 ป 14 46.67 
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ตารางท่ี 4.39  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา  รวม 30 100.00 

ประถมศึกษา 2 6.67 
มัธยมศึกษาตอนตน 3 10.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 26.67 
ปวช. 1 3.33 
ปวส. / อนุปรญิญา 2 6.67 
ปริญญาตร ี 6 20.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 8 26.67 

อาชีพ รวม 30 100.00 
ไมไดทํางาน 3 10.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 4 13.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 3.33 
รับจางทั่วไป 4 13.33 
เจาของกิจการสวนตัว 9 30.00 
ขาราชการบํานาญ 7 23.33 
พระ 2 6.67 

บทบาทภายในชุมชน รวม 30 100.00 
ผูนําชุมชน 7 23.33 
ผูรวมกิจกรรม 23 76.67 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 13 44.83 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 3.45 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 5 17.24 
แกนนําในพ้ืนที ่ 10 34.48 
เพ่ือนบาน 1 3.45 

 

10.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางท่ี 4.40 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 1” พบวา 
โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.96) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละ
ดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวกมาก
ที่สุด (4.01) และมคีวามคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (3.87) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.36) และ
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
มากที่สุด (4.43) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (4.27)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.40) 

 
ตารางที่ 4.40  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครัง้ที่ 1” 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.27 มาก  3.87 มาก 0.40 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ หรือ
สื่อตางๆเปนตน 4.30 มาก  3.70 มาก 0.60 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.23 มาก  3.90 มาก 0.33 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.33 มาก  3.87 มาก 0.47 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.30 มาก  3.90 มาก 0.40 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.20 มาก  4.00 มาก 0.20 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.27 มาก  3.80 มาก 0.47 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.27 มาก  3.90 มาก 0.37 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.31 มาก  3.93 มาก 0.38 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.30 มาก  3.87 มาก 0.43 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.37 มาก  3.87 มาก 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.30 มาก  3.93 มาก 0.37 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.23 มาก  3.97 มาก 0.27 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม (Social 

Media) 4.30 มาก  3.97 มาก 0.33 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.37 มาก  4.00 มาก 0.37 
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ตารางที่ 4.40  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.41 มาก  4.01 มาก 0.40 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  4.40 มาก  4.03 มาก 0.37 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.43 มาก  4.00 มาก 0.43 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.43 มาก  4.00 มาก 0.43 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.47 มาก  3.97 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.43 มาก  4.00 มาก 0.43 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.37 มาก  4.00 มาก 0.37 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.33 มาก  4.03 มาก 0.30 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.43 มาก  4.03 มาก 0.40 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.43 มาก  4.01 มาก 0.41 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.40 มาก  4.07 มาก 0.33 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.47 มาก  4.07 มาก 0.40 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.47 มาก  3.97 มาก 0.50 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ทีน่ั่งรอ หองนํ้า เปนตน 4.40 มาก  3.93 มาก 0.47 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.37 มาก  3.90 มาก 0.47 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.43 มาก  4.03 มาก 0.40 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.40 มาก  4.03 มาก 0.37 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 4.40 มาก  4.07 มาก 0.33 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.50 มาก  4.07 มาก 0.43 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.36 มาก  3.96 มาก 0.40 

 
10.2.3 ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

-  
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11. โครงการวันพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) 
 

11.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

11.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 230 ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

58.26 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.74 สวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 60 ราย 
คิดเปนรอยละ 26.09 รองลงมาคือ ระหวาง 41 – 50 ป และ ระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 
22.61 และรอยละ 18.70 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 26.96 รองลงมาคือ ปริญญาตรี และ 
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.61 และรอยละ 20.00 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวน
ใหญประกอบอาชีพเจาของกิจการสวนตัว จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 38.26 รองลงมาคือ 
รับจางท่ัวไป รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร คิดเปนรอยละ 15.22 รอยละ 14.78 และ
รอยละ 13.48 ตามลําดับ ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรมจํานวน 203 
ราย คิดเปนรอยละ 88.26 และผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 11.74 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับ
โครงการจากเพื่อนบาน จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 28.26 รองลงมาคือ แกนนําในพ้ืนที่ 
เจาหนาที่ของ อบจ. ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนท่ีและ กํานัน หรือ ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 26.52 
รอยละ 25.65 รอยละ 21.74 และรอยละ 20.87 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.41) 

 
ตารางที่ 4.41  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 230 100.00 

ชาย 96 41.74 
หญิง 134 58.26 

อายุ รวม 230 100.00 
ต่ํากวา 20 8 3.48 
ระหวาง 20 – 30 ป 26 11.30 
ระหวาง 31 – 40 ป 43 18.70 
ระหวาง 41 – 50 ป 52 22.61 
ระหวาง 51 – 60 ป 60 26.09 
มากกวา 60 ป 41 17.83 
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ตารางที่ 4.41  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 230 100.00 

ประถมศึกษา 46 20.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 20 8.70 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 62 26.96 
ปวช. 16 6.96 
ปวส. / อนุปรญิญา 29 12.61 
ปริญญาตร ี 52 22.61 
สูงกวาปริญญาตร ี 5 2.17 

อาชีพ รวม 230 100.00 
ไมไดทํางาน 9 3.91 
เกษตรกร 31 13.48 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 34 14.78 
พนักงานเอกชน 5 2.17 
รับจางทั่วไป 35 15.22 
เจาของกิจการสวนตัว 88 38.26 
นักเรียน/นักศึกษา 7 3.04 
พอบาน/แมบาน  11 4.78 
ขาราชการบํานาญ  8 3.48 
พระ 2 0.87 

บทบาทภายในชุมชน 230 100 
ผูนําชุมชน 27 11.74 
ผูรวมกิจกรรม 203 88.26 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 59 25.65 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 13 5.65 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 50 21.74 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 48 20.87 
แกนนําในพ้ืนที ่ 61 26.52 
เพ่ือนบาน 65 28.26 
สื่อออนไลน  6 2.61 
ปายประชาสัมพันธ  11 4.78 
วัด 11 4.78 

 
11.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ผูเขารวมงานทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวนไมนอยกวา 2,000 
คน ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีผูเขารวมงานทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน



132 
 

มากกวา 2,000 คน แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไว 

 

 
11.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

11.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด ชากวากําหนด 
การดําเนินการแลวเสร็จ    

 
 

วัตถุประสงค(Objectives)ของ
โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือสืบคน แลกเปลี่ยน รวบรวมองค
ความรูที่มาของประวัติศาสตร เมือง
ลําพูน ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วรรณกรรม และอื่น ๆ ที่มี
คุณคาของนครหริภุญชัย 
2) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประวัติศาสตรนครหริภุญชัย 
ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน ให
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนิน
ชีวติบนพื้นฐานหลักศาสนา 
3) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ และ
แสดงความกตัญูกตเวทิตา รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณพระนางจามเทวี 
เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนในความ
เปนนครหริภุญชัย 
4) เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน และรวมจัดกิจกรรม
โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ
พ้ืนที่ 

จํานวน
ผูเขารวม
งานทั้งใน

จังหวัดและ
ตางจังหวัด 

 

คน ไมนอย
กวา 

2,000 

มาก 
กวา 

2,000 

ขอมูจากรายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
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11.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการวันพระนางจามเทวี (พระแมนั่ง
เมือง) พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,000,000 บาท มีการเบิกจายทั้งสิน้ 
1,903,170 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95.16 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจายงบประมาณ 2,000,000 1,903,170 96,830 95.16 
หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการวันพระนางจาม
เทวี (พระแมนั่งเมือง) พบวา โครงการมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการ
ใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการวันพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) พบวา 
โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 100  

 

ผลงานของโครงการ 
รอยละความสําเร็จ 

ของผลงาน 
ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 100 
 
11.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
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ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
และ 2)ประชาชนเกิดการรับรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของพระนางจามเทวี และประชาชนเกิดความ
เขาใจในรากเหงาของตัวเอง อันกอใหเกิดปฏิสัมพันธอันดีในชุมชน พัฒนาไปสูชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งไมมี
การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัด ผลการดําเนินโครงการ พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดมี
การรวบรวมองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรของพระนางจามเทวี และนําเสนอใหประชาชน เด็ก
และเยาวชนที่สนใจเขารวมงานไดศึกษาหาความรูผานทางกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก กิจกรรมพิธีตัก
บาตรและพิธีสงฆอุทิศถวายผลบุญแดพระนางจามเทวีเจาผูครองนครหริภุญชัย กิจกรรมขบวนแห
เครื่องสัการะพระนางจามเทวี ประกอบไปดวยขบวนแหเครื่องสักการะ 8 ขบวน แสดงอัตลักษณ
วัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน ทั้ง 8 อําเภอ ขบวนแหจําลองพระแมนั่งเมือง และขบวนตาง ๆ ที่
เก่ียวของ กิจกรรมพิธีฟอนถวาย โดยประสานการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายหนวยงาน องคกร
ภาครัฐและเอกชน และใหการสนับสนุนภาคประชาชนในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและประชาชนในจังหวัดลําพูนและใกลเคียงไดมีสวนรวมในการฟอน จํานวนไมนอยกวา 
1,500 คน ไดแก การแสดงชุดฟอนหริภุญชัย การแสดงชุดฟอนเล็บ และกิจกรรมการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดแก การแสดงชุดฟอนเตวบุตร เตวดา นกคํานําแสนตองแตงนําเจาพิธีเขาสู
ลานพิธีฯ การแสดงชุดฟอนชอดอก การแสดงชุดฟอนนกยูงรําแพน การแสดงชุดฟอนโคม กลองศึก
ชัยญมงคลโคมลั่น ฟาดฟนเจิงดาบหาร นักรบหริภุญชัย ถวายภัคดีพระแมเจาจามเทวี เปนตน ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวสงผลใหประชาชนเกิดความรูและความเขาใจถึงประวัติศาสตรของพระนางจามเทวี
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม และประเพณีที่มี
คุณคาของนครหริภุญชัย จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมพบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจ รอยละ 80 แสดงวา การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.42 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการวันพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) พบวา โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (4.00) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.90) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.10) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

 
  

ผลลัพธ (Outcome) ของ
โครงการน้ี 

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) เกิดแหลงเรียนรู  องคความรู
ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม 
โ บ ร า ณ ส ถ า น โ บ ร า ณ วั ต ถุ  
วรรณกรรม และอ่ืน ๆ ทีม่ีคุณคา
ของนครหริภุญชัย เพ่ือใหประชาชน 
เด็กและเยาวชนไดศึกษาหาความรู 
2) ประชาชน เด็กและเยาวชนไดมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ประวัติศาสตรนครหริภุญชัย และ
เปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานหลักศาสนา 
3) เปนการเทิดพระเกียรติ และ
แสดงความกตัญูกตเวทิตา รําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนางจาม
เทวี เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนใน
ความเปนนครหริภุญชัยตอไป 

1) ประชาชนเ กิด
ก า ร รั บ รู เ ก่ี ย วกั บ
ประวัติศาสตรของ
พระนางจามเทว ี

- - - ไมไดกําหนดเปาหมาย
ของตัวชี้วดั 

2) ประชาชนเ กิด
ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
รากเหงาของตัวเอง 
อั น ก อ ใ ห เ กิ ด
ปฏิสัมพันธอันดีใน
ชุมชน พัฒนาไปสู
ชุมชนที่เขมแข็ง 

- - - ไมไดกําหนดเปาหมาย
ของตัวชี้วดั- 

3) ความพึ งพอใจ
ของประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

รอย
ละ 

80 80 ขอมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชน
ของทีมประเมิน 
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ตารางที่ 4.42  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการวันพระนางจาม
เทวี (พระแมนั่งเมือง) 

 
ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.90 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.69 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบตั ิหรือ

แนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.80 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 3.94 มาก 
4. มีการจัดหาวสัด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.92 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนนิงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.94 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสมัพันธท่ีด ีมีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับชุมชน 4.02 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 4.01 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนท่ีไดรับ และ ความยั่งยืนของโครงการ 4.10 มาก 
1. รวบรวมองคความรูที่มา เกิดแหลงเรียนรูประวัติศาสตรของพระนางจาม

เทวี เมืองลําพูน 4.00 มาก 
2. เสริมสรางความรูความเขาใจ ประวัติศาสตรของพระนางจามเทว ีใหแก 

เด็ก และประชาชน 4.08 มาก 
3. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน กับหนวยงานภาครัฐ 4.13 มาก 
4. เกิดจติสํานึกรักและหวงแหนในความเปนนครหรภิญุชัย 4.19 มาก 
5. เด็กและประชาชน เปนคนดี มคีณุธรรม จรยิธรรม ดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน

หลักศาสนา 4.11 มาก 
คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 4.00 มาก 

 
11.1.4 ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะ 

11.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล จุดบริการน้ําดื่มมีเพียงจุดเดียว เนื่องจากไมมี

งบประมาณในการจัดสรร ตองขอความรวมมือออก
โรงทาน จึงตองตั้งไวแคจุดเดียว 

ดานการดําเนินงานตามแผน - 
ดานการประสานงาน  การประสานงานกับชุมชนมีเวลากระชั้นชิด 

กําหนดการไมสามารถควบคุมได กลุมชางฟอนมาไม
พรอมเพียง กลุมคนเยอะไมสามารถควบคุมได 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

- 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 

11.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. การเสดงการฟอนเล็บไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. สถานที่จอดรถมีนอย ไมเพียงพอสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 
3. มีการประชาสัมพันธมีนอย ไมท่ัวถึง 
4. ปญหาในเรื่องขยะ 
5. ระหวางเดินขบวนรอนานเกินไป ไมพรอมเพียงกัน 
6. น้ําและอาหารวางไมเพียงพอกับผูมารวมเดินขบวน มีจุดบริการเพียงจุดเดียว 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการเตรียมงานในการจัดกิจกรรม หรือพิธีกรรมตางๆ ใหมีความพรอมมากกวานี้  
2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธมากขึ้น และควรเลือกใชวิธีการประชาสัมพันธใหม ๆ ตามยุค

สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ควรมีการศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับเจาแมจามเทวีใหมากกวานี้ รวมถึงมีการนําเสนอ

องคความรูตางๆ ใหมีความชัดเจนและนาสนใจมากข้ึน มีแนวทางการนําเสนอรูปแบบ
ใหมๆ 

4. ควรมีการบริหารจัดการเรื่องขยะในการจัดงานที่ดีกวาเดิม 
5. ควรมีการจัดเตรียมน้ําและอาหารวางใหเพียงพอกับผูมารวมเดินขบวน เพ่ิมจุดการ

ใหบริการ 
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11.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

11.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการวันพระนาง

จามเทวี (พระแมนั่งเมือง) พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย เปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 25.00 สวนใหญมีอายรุะหวาง 41 – 50 
ป จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ 30.00 
ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 7 ราย คิดเปน
รอยละ 35.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี และ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 30.00 และ
รอยละ 25.00 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 15.00 
ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปนผูรวมกิจกรรม จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 55.00 
รองลงมาคือ ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 40.00 โดยรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการจาก เจาหนาที่
ของ อบจ. จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาคือ กํานัน หรือ ผูใหญบาน คิดเปน
รอยละ 20.00 (ตารางที่ 4.43)  
 
ตารางท่ี 4.43  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 20 100.00 

ชาย 15 75.00 
หญิง 5 25.00 

อายุ  รวม 20 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 2 10.00 
ระหวาง 31 – 40 ป 2 10.00 
ระหวาง 41 – 50 ป 9 45.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 6 30.00 
มากกวา 60 ป 1 5.00 

ระดบัการศึกษา  รวม 20 100.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 5.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 25.00 
ปวส. / อนุปรญิญา 1 5.00 
ปริญญาตร ี 6 30.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 7 35.00 
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ตารางท่ี 4.43  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
อาชีพ รวม 20 100.00 

ไมไดทํางาน 2 10.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 12 60.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 3 15.00 
รับจางทั่วไป 1 5.00 
เจาของกิจการสวนตัว 2 10.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 20 100.00 
ผูนําชุมชน 8 40.00 
ผูรวมกิจกรรม 11 55.00 
ผูประสานงานโครงการ 1 5.00 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด  รวม     
เจาหนาที่ของ อบจ. 20 100.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 1 5.00 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 4 20.00 
แกนนําในพ้ืนที ่ 1 5.00 
เพ่ือนบาน 2 10.00 

 

11.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

จากตารางท่ี 4.44 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ
วันพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก 
(3.77) และเม่ือพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมคีวามคาดหวังดานเจาหนาที่
ผูใหบริการมากที่สุด (3.96) และมีความคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยที่สุด 
(3.56) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.09) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.31) และมีความพึงพอใจดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการนอยท่ีสุด (3.92)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.32) 
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ตารางท่ี 4.44  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการวันพระนางจามเทวี 
(พระแมนั่งเมือง) 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.92 มาก  3.56 มาก 0.36 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตางๆเปนตน 4.00 มาก  3.55 มาก 0.45 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 3.95 มาก  3.65 มาก 0.30 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 3.80 มาก  3.55 มาก 0.25 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.75 มาก  3.50 ปานกลาง 0.25 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 3.90 มาก  3.50 ปานกลาง 0.40 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 3.95 มาก  3.50 ปานกลาง 0.45 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.10 มาก  3.65 มาก 0.45 

ดานชองทางในการใหบริการ 3.93 มาก  3.68 มาก 0.26 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 3.95 มาก  3.75 มาก 0.20 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.00 มาก  3.80 มาก 0.20 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.05 มาก  3.80 มาก 0.25 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 3.85 มาก  3.60 มาก 0.25 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม  3.90 มาก  3.70 มาก 0.20 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั

ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 3.85 มาก  3.40 ปานกลาง 0.45 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.31 มาก  3.96 มาก 0.36 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  4.10 มาก  4.00 มาก 0.10 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.25 มาก  3.90 มาก 0.35 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.35 มาก  3.85 มาก 0.50 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.40 มาก  3.90 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.50 มาก  4.15 มาก 0.35 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.40 มาก  3.85 มาก 0.55 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทาง
มิชอบ ฯลฯ 4.30 มาก  4.05 มาก 0.25 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.20 มาก  3.95 มาก 0.25 
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ตารางท่ี 4.44  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.21 มาก  3.91 มาก 0.30 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.10 มาก  3.95 มาก 0.15 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.10 มาก  4.05 มาก 0.05 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.30 มาก  3.90 มาก 0.40 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.25 มาก  3.70 มาก 0.55 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  3.70 มาก 0.30 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.00 มาก  3.85 มาก 0.15 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.40 มาก  3.85 มาก 0.55 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานทีจ่อดรถ 4.40 มาก  4.05 มาก 0.35 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.30 มาก  4.10 มาก 0.20 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.09 มาก  3.77 มาก 0.32 

 
11.2.3 ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- เมื่อเวลามีงานใน อบจ.ลําพูน มีความปลอดภัยนอย 
- แผนกทะเบียนราฎใชเวลานานในการรอรับบริการ 
- มีปญหาขยะตามทางไปตามถนน 

ขอเสนอแนะ 
- ควรติดปายประชาสัมพันธบอกทางไปประชุมแตละโครงการใหชัดเจน 
- ควรแกไขความปลอดทางถนนภายใน อบจ.ลําพูน ในชวงเวลาการจัดงาน

กิจกรรม/โครงการตาง ๆ โดยประสานเจาหนาที่จราจรตามเวลาเรงดวน 
- บุคลากรของ อบจ.ลําพูน ควรจะรูจักพนักงานฝายปกครองมากขึ้น เชน 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน เพ่ือใหการติดตอประสานงานและการรวมงานเปนไปไดดีมาก
ขึ้น 

- ควรมีปายหามสูบบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น 
- ควรเพ่ิมเติมหองน้ําบริเวณดานนอกอาคาร 
- ควรปรับปรุงฝายบริหาร เนื่องจากไมมีความชัดเจน 
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12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” 
 

12.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

12.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 125ราย เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

59.20 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.80 สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 30 ราย 
คิดเปนรอยละ 24.00 รองลงมาคือ ระหวาง 51 – 60 ป และมากกวา 60 ป คิดเปนรอยละ 
23.20 และรอยละ 20.00 ตามลําดับ ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 31.20 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเปนรอยละ 22.40 และรอยละ 16.80 ตามลําดับ ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 25.60 รองลงมาคือ 
เจาของกิจการสวนตัว และรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 20.00 และรอยละ 16.80 ตามลําดับ ดาน
บทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยางเปน ผูรวมกิจกรรม จํานวน 102 ราย คิดเปนรอยละ 81.60 และ
ผูนําชุมชน คิดเปนรอยละ 18.40 โดยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. 
จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 35.20 รองลงมาคือ แกนนําในพ้ืนที่ เพ่ือนบาน และ กํานัน หรือ 
ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 28.00 รอยละ 27.20 และรอยละ 26.40 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.45) 

 
ตารางที่ 4.45  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ รวม 125 100.00 

ชาย 51 40.80 
หญิง 74 59.20 

อายุ รวม 125 100.00 
ต่ํากวา 20 ป 5 4.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 16 12.80 
ระหวาง 31 – 40 ป 20 16.00 
ระหวาง 41 – 50 ป 30 24.00 
ระหวาง 51 – 60 ป 29 23.20 
มากกวา 60 ป 25 20.00 
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ตารางที่ 4.45  (ตอ) 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
ระดบัการศึกษา รวม 125 100.00 

ประถมศึกษา 28 22.40 
มัธยมศึกษาตอนตน 10 8.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 16.80 
ปวช. 7 5.60 
ปวส. / อนุปรญิญา 12 9.60 
ปริญญาตร ี 39 31.20 
สูงกวาปริญญาตร ี 8 6.40 

อาชีพ รวม 125 100.00 
ไมไดทํางาน 4 3.20 
เกษตรกร 14 11.20 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 32 25.60 
พนักงานเอกชน 5 4.00 
รับจางทั่วไป 21 16.80 
เจาของกิจการสวนตัว 25 20.00 
นักเรียน/นักศึกษา 7 5.60 
พอบาน/แมบาน  11 8.80 
ขาราชการบํานาญ 6 4.80 

บทบาทภายในชุมชน 125 100 
ผูนําชุมชน 23 18.40 
ผูรวมกิจกรรม 102 81.60 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 44 35.20 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 7 5.60 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 19 15.20 
กํานัน หรือ ผูใหญบาน 33 26.40 
แกนนําในพ้ืนที ่ 35 28.00 
เพ่ือนบาน 34 27.20 

 
12.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ประชาชนผูที่สนใจเขารวมงาน จํานวนไมนอยกวา 500 คน และ 2) 
ขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน 5 ข้ันตอน ผลการดําเนินโครงการ พบวา โครงการมีประชาชนสนใจ
เขารวมงาน จํานวน 2,205 คน และมีข้ันตอนการดําเนินงาน จํานวน 4 ขั้นตอน แสดงวา การดําเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
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12.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 

12.1.3.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการจัดทํา

แลวเสร็จตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  
 

การดําเนินการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวากําหนด ตามกําหนด ชากวากําหนด 
การดําเนินการแลวเสร็จ    

 

วัตถุประสงค(Objectives)ของ
โครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพ่ือสืบสาน อนุรักษ ทุนทาง
ชุมชนใหสามารถสืบทอดสืบสาน
ไปสูอนุชนรุนหลังได และการรวม
สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
สรางมาจากความหลากหลายทาง
ทุ น วั ฒ น ธ ร รม ชุ มช น ในด าน
นวัตกรรมจากแหลงภูมิปญญาใน
แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด ลํ า พู น แ ล ะ
ตางจังหวัดที่โดดเดน 
2) เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ
เสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน
แบบกิจกรรมและนิทรรศการที่
หลากหลาย เพ่ือใหไดรูจักอยาง
แพรหลาย เพ่ือนําไปสูการสราง
รายไดสรางมูลคาเพ่ิมรายไดใหกับ
ป ร ะ ช า ช น จั ง ห วั ด ลํ า พู น ใ น
ภาพรวม 
3) เ พ่ื อ ส ร า ง โ อ ก า ส ใ ห กั บ
ประชาชนและชุ มชน  ซึ่ ง เปน
เจาของทุนทางวัฒนธรรมไดมี
พ้ืนท่ีในการแสดงเสนหทุนทาง
วัฒนธรรมของตนเองและของ
ชุมชนไดอยางสรางสรรค 

1) ประชาชนผูท่ี
สนใจเขารวมงาน 

คน ไม
นอย
กวา 
500 

2,205 ขอมูลจากหนังสือขอ
ความอนุเคราะหเขา
ศึกษาดูงาน/การเก็บ
สถิติของผูรับจาง/ใบ
ลงทะเบียน 

2) จํานวน 
ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน 

ขั้นตอน 5 4 ขาดข้ันตอนการ
ประชุมสรุปโครงการ 
เน่ืองจากสถานการณ
โควดิ 19  
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12.1.3.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
“งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” พบวา โครงการไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 
3,000,000 บาท มีการเบิกจายทั้งสิ้น 2,870,000 บาท สรุปไดวา มีประสิทธิภาพความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95.67 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ทีไ่ดรับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใชไป (บาท)* 
คงเหลือ
(บาท) 

รอยละของ
การเบิกจาย 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

3,000,000 2,870,000 130,000 95.67 

หมายเหตุ: * ขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

 
รายงาน/ขอมูลการเงินการเงิน 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการในภาพรวมของโครงการขับเคลื่อนทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน”  พบวา โครงการมีการเบิกจายตรง
ตามแผนการดําเนินโครงการ โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหลง/ขอมูลอางอิง 

การเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน
โครงการ 

ม ี สรุปผลการดําเนินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ป 2563 

การสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได 

ม ี ฎีกาเบิกจายเงินตามโครงการฯ 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี สรุปรายงานทางการเงินรายไตรมาสที่ 2  
 

ความสําเร็จของโครงการ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา ประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 80  

 
ผลงานของโครงการ รอยละความสําเร็จของผลงาน 

ความสําเร็จของผลงาน รอยละ 80 
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12.1.3.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการ พบวา โครงการมีการ

กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ดังนี้ 1) ประชาชนไดรับการเรียนรูแลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนของตนเอง รอยละ 80 และ 2) ประชาชนผูท่ีสนใจเขารวมงานมีความพึงพอใจ รอย
ละ 80 ผลการดําเนินโครงการ พบวา ประชาชนไดรับการเรียนรูแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนของตนเอง รอยละ 94.67 และมีความพึงพอใจ รอยละ 77.60 แสดงวา การ
ดําเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดไว 

 

 
ประสิทธิภาพดานคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.46 ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจาก

โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.88) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต
ละดาน พบวา  

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบวา โดยภาพรวมผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.76) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละหัวขอ พบวา 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และความยั่งยืนของโครงการ พบวา โดย
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.00) เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตละ
หัวขอ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ  
  

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

1) สินคา/ผลิตภัณฑทุน
ทา งวัฒนธ รรม ชุม ชน
จังหวัดลําพูนไดรับการ
อนุรักษสืบสาน สืบทอด 
เปนที่รูจักมากขึ้น จาก
การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดลําพูน 

1) ประชาชนไดรับการ
เรียนรูแลกเปลี่ยน เพ่ือ
พัฒนาทุนทางวฒันธรรม
ชุมชนของตนเอง 

รอย
ละ 

80 94.67 ขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูเขารวมงาน 

2) ประชาชนผูที่สนใจ
เขารวมงานมีความพึง
พอใจ 

รอย
ละ 

80 77.60 ขอมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนของ
ทีมประเมิน 
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ตารางที่ 4.46  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับผลประโยชนจากโครงการขับเคลื่อนทุน
ทางวฒันธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” 

 

ความพึงพอใจตอโครงการ คะแนน ผลการประเมิน 
ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.76 มาก 
1. มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ 3.61 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการปฏิบัต ิ

หรือแนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 3.73 มาก 
3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 3.84 มาก 
4. มีการจัดหาวัสด ุอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ 3.71 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนําการดําเนินงานของโครงการอยางสม่ําเสมอ 3.75 มาก 
6. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความทุมเท ตั้งใจทํางานรวมกับ

ชุมชน 3.87 มาก 
7. คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ

ตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 3.82 มาก 
ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.00 มาก 
1. สืบสาน อนุรักษ ผลิตภัณฑทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 3.95 มาก 
2. ประชาชนไดเรยีนรูแลกเปลีย่น พัฒนาทนุทางวฒันธรรมชุมชนกัน 3.97 มาก 
3. ประชาสัมพันธเสนหทุนทางวัฒนธรรมของลําพนูใหเปนที่รูจกั  4.00 มาก 
4. สรางรายได มูลคาเพิ่ม ใหกับชุมชน 4.06 มาก 
5. มีพื้นที่ในการจัดแสดง เสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของลําพูน 4.02 มาก 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 2 ดาน) 3.88 มาก 
 

12.1.4 ปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะ 
12.1.4.1 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการวางแผนการดําเนินงาน มีการวางแผนที่ตอเนื่อง จึงทําใหระยะเวลาในการ

ดําเนินโครงการกระชั้นชิด ทําใหเกิดปญหาความ
ลาชาในการทํางาน การประชาสัมพันธในระยะเวลา
สั้น ทําใหประชาชนไมรับรูการจัดงานเทาที่ควร 

ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
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ประเด็นปญหา และอุปสรรค ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
ดานการดําเนินงานตามแผน เมื่อไดผูชนะในการประกวดราคาแลว ผูเสนอราคา

รายอ่ืน ยื่นอุทธรณทําใหกําหนดระยะเวลาการจัดงาน
ลาชาไปกวากําหนดเล็กนอย 

ดานการประสานงาน  ขาดการจัดประชุมอยางตอเนื่องกับผูรับจาง ทําใหเกิด
ปญหาในการประสานงานเล็กนอยระหวางผูรับจาง
กับผูปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ระหวางปฏิบัติงาน 

ดานการติดตาม ประเมินผล - 
ดานนโยบาย การสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

- 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 

12.1.4.2 ประชาชน/ผูไดรับผลประโยชน 
 

ปญหาและอุปสรรค 
1. มีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานนอยกวาทีค่วรและไมทั่วถึง 
2. สถานที่จัดงานมีความคับแคบรวมถึงบริเวณลานจอดรถคับแคบไมเพียงพอตอปริมาณรถที่

เขามาเยี่ยมชมงาน 
3. สถานที่จัดงานอยูหางไกลจากชุมชนยากแกการเดินทางเขาไปเยี่ยมชมงาน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานใหมากยิ่งขึน้และทั่วถึง 
2. ควรเจาหนาที่ดําเนินการจัดระเบียบสถานท่ีจอดรถใหดียิ่งข้ึน 
3. ควรมีการพิจารณาสถานที่จัดงานที่เหมาะสมและสะดวกตอการเดินทางของประชาชนใน

จังหวัดลําพูน 
 

12.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

12.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการขับเคลื่อน

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 13 ราย เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.85 และเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 46.15 สวนใหญมีอายรุะหวาง 41 – 50 ป และระหวาง 51 – 60 ป จํานวนเทากันคอื 4 ราย 
คิดเปนรอยละ 30.77 รองลงมาคือ ระหวาง 31 – 40 ป และมากกวา 60 ป จํานวนเทากันคดิเปน
รอยละ 15.38  ดานการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 
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ราย คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 23.08 ดานอาชีพกลุม
ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 53.85 
รองลงมาคือ เจาของกิจการสวนตัว คิดเปนรอยละ 23.08 ดานบทบาทภายในชุมชนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนผูนําชุมชน จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 92.31 และรับทราบขอมูลเก่ียวกับ
โครงการจากเจาหนาที่ของ อบจ. จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ส.ท. หรือ ส.
อบต. ในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 15.38 (ตารางท่ี 4.47)  
 
ตารางท่ี 4.47  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

รายการ จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ  รวม 13 100.00 

ชาย 7 53.85 
หญิง 6 46.15 

อายุ  รวม 13 100.00 
ระหวาง 20 – 30 ป 1 7.69 
ระหวาง 31 – 40 ป 2 15.38 
ระหวาง 41 – 50 ป 4 30.77 
ระหวาง 51 – 60 ป 4 30.77 
มากกวา 60 ป 2 15.38 

ระดบัการศึกษา  รวม 13 100.00 
ประถมศึกษา 1 7.69 
มัธยมศึกษาตอนตน 2 15.38 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 15.38 
ปริญญาตร ี 5 38.46 
สูงกวาปริญญาตร ี 3 23.08 

อาชีพ รวม 13 100.00 
เกษตรกร 1 7.69 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 7 53.85 
เจาของกิจการสวนตัว 3 23.08 
พระ 1 7.69 
ขาราชการบํานาญ 1 7.69 

บทบาทภายในชุมชน รวม 13 100.00 
ผูนําชุมชน 12 92.31 
ผูรวมกิจกรรม 1 7.69 

ทานรับทราบขอมลูเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด     
เจาหนาที่ของ อบจ. 13 100.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที ่ 2 15.38 

แกนนําในพ้ืนที ่ 1 7.69 
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12.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
จากตารางท่ี 4.48 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการ

ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” พบวา โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.85) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา 
ประชาชนมีความคาดหวังดานเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด (4.01) และมีความคาดหวังดาน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ  และดานชองทางในการใหบริการนอยที่สุด (3.73) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.35) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด (4.88) และมีความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกนอยที่สุด (4.11)  

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.50) 
 
ตารางที่ 4.48  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอโครงการขับเคลื่อนทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน “งานเสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน” 

 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผล 
ตาง คะแนน 

ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.29 มาก  3.73 มาก 0.56 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชนการติดบอรดประกาศ หรือ
สื่อตาง ๆ เปนตน 4.23 มาก  3.77 มาก 0.46 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.31 มาก  3.69 มาก 0.62 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.31 มาก  3.62 มาก 0.69 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.38 มาก  3.69 มาก 0.69 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.31 มาก  3.77 มาก 0.54 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.23 มาก  3.85 มาก 0.38 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.23 มาก  3.69 มาก 0.54 

ดานชองทางในการใหบริการ 4.12 มาก  3.78 มาก 0.33 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.15 มาก  3.85 มาก 0.31 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ 4.00 มาก  3.92 มาก 0.08 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.46 มาก  3.85 มาก 0.62 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร 4.00 มาก  3.77 มาก 0.23 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม  4.00 มาก  3.69 มาก 0.31 
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ตารางท่ี 4.48  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผล 
ตาง 

คะแน
น 

ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรบั
ความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 4.08 มาก  3.62 มาก 0.46 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.88 มากที่สุด  4.01 มาก 0.88 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  4.92 มากที่สุด  4.00 มาก 0.92 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.77 มากที่สุด  4.00 มาก 0.77 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.85 มากที่สุด  4.00 มาก 0.85 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 5.00 มากที่สุด  4.08 มาก 0.92 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการอยาง

เสมอภาค 4.92 มากที่สุด  4.00 มาก 0.92 
7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน ไมขอ

สิ่งตอบแทน ไมรบัสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 4.77 มากที่สุด  4.00 มาก 0.77 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบรกิาร 4.85 มากที่สุด  4.00 มาก 0.85 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.11 มาก  3.86 มาก 0.25 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  3.77 มาก 0.23 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.38 มาก  4.00 มาก 0.38 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.08 มาก  3.92 มาก 0.15 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 3.77 มาก  3.85 มาก -0.08 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  3.77 มาก 0.23 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.23 มาก  3.77 มาก 0.46 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.38 มาก  3.77 มาก 0.62 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอด

รถ 4.08 มาก  4.00 มาก 0.08 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ 4.08 มาก  3.92 มาก 0.15 

คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.35 มาก  3.85 มาก 0.50 
 

12.2.3 ปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา อุปสรรค 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 



บทที่ 5 
การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรม มีขอบเขตการประเมิน คือ การประเมินโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาสรางมูลคาโคมยี่เปงในจังหวัดลําพูน การประเมินครั้งนี้อาศัยขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนไปปฏิบัติ ประกอบไปดวย 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดแก 
- นายนิรันดร ดานไพบูลย    ตําแหนง: นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
- นางพัชรา พรมนา    ตําแหนง: นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
- นางอริสรา อินยาศรี    ตําแหนง: หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวม 

ของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด 
ลําพูน 

- นายพิเดช  จันทรศิร ิ    ตําแหนง: หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
2. หนวยงานอื่น ๆ ที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก 

- พระเทพรัตนนายก    ตําแหนง: เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
และเจาคณะจังหวัดลําพูน 

- อาจารย พงษเทพ มนัสตรง   ตําแหนง: ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน  
- อาจารย บารเมศ วรรณสัย    ตําแหนง: รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 

และไวยาวัจกรวัดพระธาตุหริภุญชัย 
- อาจารย นพดล คํามูล     ตําแหนง: อาจารยโรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 
- กลุมผูผลิตโคมลานนาสงใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2563 จํานวน 18 กลุม 

 ตําแหนง: หัวหนากลุมและตัวแทนกลุม 
 
โดยใช การประเมินแบบ CIPPiest Model ซึ่ ง เป นการวิ เคราะหข อมูล เชิ ง เนื้ อหา                        

(Content analysis) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ ทั้ง 7 มิติ ไดแก 1. ดานสภาวะแวดลอม 
(Context) 2. ดานปจจัยนําเขา (input) 3. ดานกระบวนการ (Process) 4. ดานผลกระทบ (Impact) 
5. ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 6. ความยั่งยืน (Sustainability) และ 7. การขยายผล 
(Transportability) ซึ่งมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี ้
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1.  ผูใหขอมูล: นายนิรันดร ดานไพบลูย 
ตําแหนง:  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
CIPiest  ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานบริบท 
(Context) 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีความชื่นชอบและมีความตองการท่ี
จะอนุรักษวัฒนธรรม เชน กลองหลวง ฟอนเล็บ ฟอนหริภุญชัย เปนตน แต
การรักษาวัฒนธรรมใหอยูตอไปยังมีปจจัยที่ยังขาดไปในเรื่องของ “การสราง
คุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแกชุมชน” การรักษาวัฒนธรรมใหสืบตอไป
ได ตองใหชุมชนไดรับประโยชนทั้งทางดานจิตใจและรายไดจากวัฒนธรรม 
ประกอบกับจังหวัดลําพูนเปนเมืองโบราณของอาณาจักรลานนา มีวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีจํานวนมากที่ควรอนุรักษ สืบสานตอไป มีทุนทางวัฒนธรรม
อีกจํานวนมากที่มีความนาสนใจ ยกตัวอยางเชน ผาไหมลําพูน สลากยอม
ลําพูน ลําไยเบี้ยวเขียว ฯลฯ จึงเกิดเปน “นโยบายทางทุนวัฒนธรรม” ข้ึน 
จากปญหาในเรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมที่ผานมาจําเปนตองใชงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนเห็นคุณคาทางวัฒนธรรม แตถามีการหยุด
การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานรัฐอาจทําใหเกิดการสูญหายไมมีการ
สืบทอดตอไป จึงจําเปนตองใหชุมชนไดรับประโยชนจากความคุณคาทาง
วัฒนธรรมดวย จะทําใหชุมชนสืบสานวัฒนธรรมตอไป แตมีปญหาเนื่องจาก
ชุมชนสวนมากยังไมเขาใจเรื่องทุนทางวัฒนธรรมที่จะทําใหคุณคาทาง
วัฒนธรรมเกิดมีมูลคาเกิดผลประโยชนกับชุมชนอยางไร ยกเวนทางเจา
อาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยและ อาจารย บารเมศ วรรณสัย และ อาจารย 
พงษเทพ มนัสตรง เขาใจในแนวคิดการทําคุณคาทางวัฒนธรรมใหมีมูลคา
เกิดผลประโยชนกับชุมชน พอชุมชนไดรับผลประโยชน ชุมชนก็จะนํา
ผลประโยชนกลับมาสูวัด ชุมชนจะเกิดความศรัทธา จึงเกิดการรวมมือกับ
ทางอบจ.ลําพูน โดยเฉพาะงานแขวนโคมบูชา ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถตอบโจทยนโยบายทุนทางวัฒนธรรม “การสรางคุณคาเปนมูลคา” 
ของ อบจ.ลําพูน มากที่สุด เนื่องมาจาก 

1. เปนทุนทางวัฒนธรรมเดิมของจังหวัดลําพูน 
2. วัดพระธาตุ เปนศูนยรวมทางศาสนาพุทธของจังหวัดลําพูน 

สถานที่มีความเหมาะสมเอ้ืออํานวย 
3. ผูนําของทางวัดพระธาตุมีความเขาใจใน แนวนโยบายของ อบจ.

ลําพูน สามารถออกแบบกิจกรรมและพิธีการตาง ๆ ไดสอดคลองกับนโยบาย
ของ อบจ.ลําพูน 

4. ชุมชนและวัดไดรับผลประโยชนจากการจัดงาน 
5. เกิดการอนุรักษวัฒนธรรม และเกิดมูลคากลับสูชุมชน 
6. เกิดการมีสวนรวมของชุมชน วัด และหนวยงานรัฐ 
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จึงทําใหเกิด กิจกรรม งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ภายใตโครงการ
สงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดงานของทางวัด
พระธาตหุริภุญชัย และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

- มีนโยบายทุนทางวัฒนธรรม 
- มีการใหจัดงบประมาณโครงการทุนทางวัฒนธรรม (ป 2557 มีการแบง
พ้ืนที่รับผิดชอบใหทุกหนวยงานทั่วทั้งจังหวัดลําพูน จํานวน 57 พื้นท่ี และ
จัดสรรงบประมาณในการสํารวจ คนหา และรวบรวมทุนทางวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีโบราณตาง ๆ พื้นที่ละ 200,000 บาท) 
- มีการใหจัดงบประมาณในกิจกรรม งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 
ภายใตโครงการสงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ใหวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย 
- มีการใหจัดงบประมาณในการจัดอบรมการทําโคมใหแกชุมชนตาง ๆ ใน
จังหวัดลําพูน 
- มีการแบงหนาที่ ใหแตละหนวยงานดูแลโครงการตาง ๆ ในเรื่องทุน
วัฒนธรรม 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

การดําเนินการนโยบายทุนทางวัฒนธรรม 
1. มีโครงการทุนทางวัฒนธรรม โดยในป 2557 มีการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ
ใหทุกหนวยงานใน อบจ.ลําพูน จํานวน 57 พื้นที่ มีการทํา MOU กับ อปท. 
ภายในจังหวัดลําพูน ในการสํารวจ คนหา และรวบรวมทุนทางวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีโบราณตาง ๆ ซึ่งพบวามีทุนทางวัฒนธรรมจํานวนมากท่ีมี
ความนาสนใจ ยกตัวอยางเชน ผาไหมลําพูน สลากยอมลําพูน ลําไยเบี้ยว
เขียว ฯลฯ  
2. มีการสั่งการในเรื่องการดําเนินการเรื่องทุนทางวัฒนธรรม  
กิจกรรมท่ีทาง อบจ.ลําพูนดําเนินการรวมกับวัดพระธาตุไดแก 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานกับทางวัดพระธาตุ ซึ่งเปนลักษณะ
ของการจัดกิจกรรม  
- กิจกรรมการอบรมใหชาวบานผลิตโคมลานนา เพ่ือสงขายใหแกทางวัด
พระธาต ุ

ดานผลกระทบ 
(Impact) 

1. เกิดการฟนฟู รักษาวัฒนธรรมเมืองลําพูน เชน โคมลานนาในจังหวัด
ลําพูน เริ่มมีการหายไปไดกลับมาสูจังหวัดลําพูน 

2.  เกิดการมีสวนรวมจากหลาย ๆ สวน เชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัด 
เอกชน 

3. ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสามารถนําคุณคาทาง
วัฒนธรรมทําใหเกิดมูลคาแกชุมชน 

4. เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น 
5. ทําใหเด็กรุนใหมมีความสนใจในวัฒนธรรมมากขึ้น   
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6. เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 
7. ชุมชน และวัดมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
8. มีนักทองเที่ยวมาเท่ียวในจังหวัดลําพูนมาขึ้น 
9. ชุมชนไดรับประโยชนและมีความคิดในการตอยอดทางทุนวัฒนธรรม 
10. มีการขยายจากการทําโคมไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ทําตุง ทําสลาก

ยอม ทําพานบายศรี  
ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

1. เกิดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่สนองตอนโยบายทุนทางวัฒนธรรมท่ี
กําหนดไว เพื่อฟนฟู รักษาวัฒนธรรมเมืองลําพูน ในรูปแบบของการจัด
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิโคมบูชา  

2. คนพบทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน 
3. มีกิจกรรมงานประเพณยีี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ วัดพระธาตุหริภุญชัย 
4. ชุมชนในจังหวัดลําพูนที่ไดรับการอบรมสามารถทําโคมบูชาสงวัดพระ

ธาตุหริภุญชัย 
ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง  
1. กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองค

พระบรมธาตุเจาหริภุญชัย มีการดําเนินงานตั้งแตป 2557 เปนตนมา 
และเกิดการเติบโตทางทุนวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุก ๆ ป  

2. มีการจัดโครงการอบรมการทําโคมลานนาอยางตอเนื่องทุกป 
ดานการขยายผล 

(Transportability) 
1. มีการขยายการจัดงานประเพณียี่เปง ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุ

ไปสูวัดตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูน 
2. มีการนํางานประเพณียี่เปง การแขวนโคมลานนาไปเปนสวนหนึ่งในการ

จัดงาน 10 มหัศจรรยเมืองลําพูน 
3. เทศบาลเมืองลําพูนไดนํารูปแบบการอบรมการทําโคมลานนาและรับซื้อ

โคมลานนาจากผูเขารวมอบรม ไปตอยอดในการอบรมชุมชนในเขต
อําเภอเมืองและใกลเคียงและรับซื้อโคมลานนาจากผูเขารวมอบรมเพื่อ
นําโคมลานนาไปแขวนบูชาพระนางจามเทวีที่ลานพระแมนั่งเมือง 
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2.  ผูใหขอมูล: นางพัชรา พรมนา 
ตําแหนง:  นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
CIPiest  ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานบริบท 
(Context) 

จากการท่ีทางนายก อบจ.ลําพูนไดมี นโยบายทุนทางวัฒนธรรม ประกอบกับ
ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยไดมีการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 
ดังนั้นในปลายป 2556 (งบประมาณป 2557) ทางอบจ.ลําพูนไดมีการ
ดําเนินกิจกรรม งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ภายใตโครงการ
สงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนทางวัดพระธาตุ ซึ่งกอง
ศึกษาไดเปนผูรับผิดชอบในโครงการดังกลาวหลังจากการจัดงานปลายป 
2556 ไดมีการแขวนโคมพุทธบูชาจํานวน 3,000 ดวง ที่ทางวัดไดจัดซื้อมา
จากเมืองสาตร จังหวัดเชียงใหม ทางเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยไดคุย
กับทางนายกองคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน ในเรื่องโคมที่วัดตองมีการซื้อ
โคมจากที่อื่นมา มีความตองการใหเงินดังกลาวอยูในชุมชนจึงอยากใหชุมชน
ทําโคมบูชามาจําหนายใหแกวัด ซึ่งตรงกับนโยบายทุนทางวัฒนธรรม จึงเกิด
การรวมมือกันระหวางวัดพระธาตุและทางอบจ.ลําพูน โดยทางอบจ.ลําพูน
จะเปนผูฝกอบรมชุมชนในการทําโคมบูชา และทางวัดจะทําการรับซื้อ จึง
เกิดโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ทางกองศึกษาซึ่งมีหนาที่ที่เก่ียวของกับ
งานทางวัฒนธรรมและไดทํางานรวมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยมาหลายงาน 
จึงไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบในโครงการฝกอบรมทําโคมลานนาเริ่ม
ตั้งแตป 2557  

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองคพระ
บรมธาตุเจาหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 

1. งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 5,219,152 บาท ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
- ป 2557    งบประมาณที่ใช     1,387,222 บาท 
- ป 2558    งบประมาณที่ใช        164,880 บาท 
- ป 2559    งบประมาณที่ใช        150,000 บาท 
- ป 2560    งบประมาณที่ใช           82,300 บาท 
- ป 2561    งบประมาณที่ใช         409,250 บาท 
- ป 2562    งบประมาณที่ใช         740,000 บาท 
- ป 2563    งบประมาณที่ใช      2,285,500 บาท 

2. บุคลากรในกองศึกษา   
3. แผนการดําเนินงานในกิจกรรม งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 

ภายใตโครงการสงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  
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โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา  
1. งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 747,720 บาท ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
- ป 2557    งบประมาณที่ใช       181,950 บาท 
- ป 2558    ไมมีการจัดการฝกอบรม 
- ป 2559    งบประมาณที่ใช         40,000 บาท 
- ป 2560    งบประมาณที่ใช       114,400 บาท 
- ป 2561    งบประมาณที่ใช         70,410 บาท 
- ป 2562    งบประมาณที่ใช         66,120 บาท 
- ป 2563    งบประมาณที่ใช      274,840 บาท  

(1. อบรมโคมลานนา 243,210 บาท 2. อบรมโคมลานนา
ประยุกต 31,630 บาท) 

2. บุคลากร 
กองศึกษา 
อาจารย นพดล คํามูล วิทยากร 
กลุมผูเขาอบรม รวมทั้งสิ้น 36 ชุมชน 1,458 คน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
- ป 2557  จํานวน 9 ชุมชน ผูเขาอบรม 431 คน 
- ป 2559  จํานวน 2 ชุมชน ผูเขาอบรม 100 คน 
- ป 2560  จํานวน 3 ชุมชน ผูเขาอบรม 190 คน 
- ป 2561  จํานวน 3 ชุมชน ผูเขาอบรม 152 คน 
- ป 2562  จํานวน 3 ชุมชน ผูเขาอบรม 155 คน 
- ป 2563 จํานวน 16 ชุมชน ผูเขาอบรม 430 คน  

(1.อบรมโคมลานนา 8 ชุมชน 400 คน 2.อบรมโคมลานนา
ประยุกต 8 ชุมชน 30 คน ) 
3. อุปกรณในการฝกอบรม  
4. แผนการดําเนินงานโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

กิจกรรม งานประเพณยีี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิถวายบูชาโคม 
1. มีการวางแผนและกําหนดงบประมาณสนับสนุน 
2. มีการประชุมการดําเนินงานกับทีมงานวัดพระธาตุหริภุญชัยและ

หนวยงานอื่นๆ 
3. ดําเนินกิจกรรม งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิถวายบูชาโคม 

โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 
1. มีการวางแผนและกําหนดงบประมาณสนับสนุน 
2. มีการติดตอทีมงานวัดพระธาตุหริภุญชัย วิทยากร ชุมชนที่สนใจ 
3. ดําเนินกิจกรรม โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 
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ดานผลกระทบ 
(Impact) 

1. เกิดการมีสวนรวมจาก ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัด เอกชน 
2. ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสามารถนําคุณคาทาง

วัฒนธรรมทําใหเกิดมูลคาแกชุมชน 
3. เกิดการฟนฟู สืบสาน รักษาวัฒนธรรม การแขวนโคมพุทธบูชา โคม

ลานนาในจังหวัดลําพูน 
4. เกิดเครือขายชุมชนทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
5. เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 
6. ชุมชนไดรับประโยชน สามารถตอยอดนําไปจําหนายใหแกทาง

หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน ชุมชนอ่ืน ๆ 
7. เกิดการสืบทอดสูรุนลูก รุนหลานได  
8. คนในจังหวัดลําพูนและนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดเกิดความสนใจใน

งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิถวายบูชาโคมมากขึ้น  
9. มีกลุมที่สนใจในการอบรมทําโคมมากข้ึน มีการติดตอเขามาขอเขา

อบรมทุกป 
10. เกิดผูฝกสอนในชุมชนและมีการสอนจากกลุมที่ทําเปนไปสูกลุมอ่ืนที่

สนใจ 
11. มีการขยายจากการทําโคมไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ทําตุง ทําสลาก

ยอม ทําพานบายศรี เปนตน 
12. มีการขยายกลุมจากกลุมผูสูงอายุไปสูกลุมแมบาน วัยรุน และ

นักเรียน 
13. จากการสํารวจขอมูลรายไดของผูประกอบการรานอาหาร รานคา 

โรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลําพูนในชวงที่มีการจัดงาน “เทศกาลโคม
แสนดวงที่ เ มืองลําพูน” ระหวางป วันที่  29 ตุลาคม – 10 
พฤศจิกายน 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,207.177 บาท 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

1. มีการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองค
พระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัย  

2. ชุมชนในจังหวัดลําพูนที่เขารวมอบรมมีความรูและสามารถทําโคม
ลานนาได 

3. ชุมชนที่ไดรับการอบรมสามารถทําโคมลานนาจําหนายใหแกวัดพระ
ธาตุหริภุญชัยได ทําใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน 

4. เกิดรายไดสูชุมชน  
5. เกิดกิจกรรมการพัฒนาในการทําโคม ใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

เชน โคมดอกบัว โคมใหญ โคมรม เปนตน 
ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีการสนับสนับงบประมาณในการจัด
งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองคพระบรม
ธาตุเจาหริภุญชัยอยางตอเนื่องทุกป 
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2. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีการสนับสนับงบประมาณในการ
ฝกอบรมการทําโคมลานนาอยางตอเนื่องทุกป 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 

1. มีการขยายการจัดงานประเพณียี่เปง ถวายบูชาโคมแดองคพระบรม
ธาตไุปสูวัดตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูน 

2. มีการขยายการอบรมไปยังชุมชนใหมๆ ภายในจังหวัดลําพูน ท่ีมีความ
สนใจในการอบรมการทําโคมลานนาอยางตอเนื่อง 

3. กลุมท่ีมีความชํานาญไดมีการอบรมสอนกลุมอื่น ๆ ในชุมชนของตนเอง 
 

3.  ผูใหขอมูล: นางอริสรา อินยาศรี 
ตําแหนง:  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน 
 

CIPiest ขอมูลจากการสัมภาษณ 
ดานบริบท 
(Context) 

จากนโยบายที่ทานนายกไดแถลงตอสภาเรื่องนโยบายทุนทางวัฒนธรรมใน
สวนของสํานักปลัดฯ ในขณะนั้น ไดประสานงานรวมกับกองแผนได
ดําเนินการทําแผนปฏิบัติการในการลงพ้ืนที่สืบคน โดยมีหนังสือคําสั่งในการ
แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการทําหนาที่สืบคนทุนทางวัฒนธรรมในแต
ละอําเภอรวมทั้งสิ้น 8 อําเภอ 57 ตําบล จนสามารถที่จะดําเนินการจน
สําเร็จในปงบประมาณ 2558 จากนั้นมีการแบงมีการจัดทําโครงการเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพใหแกกลุมทางวัฒนธรรมที่สืบคนพบมีความเขมแข็ง
ตอไป ในสวนโคมลานนา นั้นกองการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการทัง้การประสานงานและกิจกรรมการอบรม สวนทางสํานักปลัดฯ
จะเขาไปมีสวนรวมในเรื่องของการประชาสัมพันธงานและประสาน
หนวยงานภาครัฐ 

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

เจาหนาที่สํานักปลัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน 57 แหง ประชาชนใน
ตําบลเปาหมาย งบประมาณท่ีใชในกกิจกรรมการสืบคน  

ดานกระบวนการ 
(Process) 

เบื้องตนมีการดําเนินการสืบคนทุนทางวัฒนธรรมโดยมีการประสานงานกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่นภายในจังหวัดลําพูน ทั้ ง  57 แหง เมื่อ
ดําเนินการสืบคนเสร็จสิ้นแลวจึงมีการรวบรวมและแบงหนาที่ในการสงเสริม
ทุนทางวัฒนธรรมที่สืบคนพบเพ่ือเตรียมความพรอมของกลุมในการรองรับ
การเปดเมือง สวนในงานโคมลานนานั้นกองศึกษาดําเนินการประสานงาน
ทางวัฒนธรรมมากอนแลว จึงใหทางกองศึกษาเปนผูดําเนินการตอเนื่อง
รวมถึงกิจกรรมการฝกอบรมทําโคม ในสวนสํานักปลัดฯ ดําเนินการในการ
ประชาสัมพันธและประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องการทองเท่ียวเทศกาล
โคมลานนาเปนหลัก 
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ดานผลกระทบ 
(Impact) 

1. กอใหเกิดการสรางกลุมและเครือขายอาชีพใหกับชุมชน และเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลําพูน  

2. ทําใหมีจํานวนผูเยี่ยมเยือน และรายไดจากนักทองเที่ยวของจังหวัด
ลําพูนมากข้ึน โดยเฉพาะในชวงที่จัดงานประเพณียี่เปง คือ เดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม ป 2560-2562 ดังนี้ 

 
จํานวนผูเย่ียมเยือนทั้งหมด (คน) 
 2562 2561 2560 
ตุลาคม 112,501 107,290 103,922 
พฤศจิกายน 127,703 125,965 120,025 
ธันวาคม 146,519 142,759 135,909 
รวมทั้งหมด 386,723 376,014 359,856 

 
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) 
 2562 2561 2560 
ตุลาคม 168.16 152.81 140.15 
พฤศจิกายน 181.10 179.43 166.63 
ธันวาคม 207.67 203.34 188.73 
รวมทั้งหมด 556.93 535.58 495.51 

 
หมาย เหตุ :  ป งบประมาณ 2561 จั ด งานวั นที่  1-3 พ . ย .  2560 

ปงบประมาณ 2562 จัดงานวันที่  16-22 พ.ย. 2561
ปงบประมาณ 2563 จัดงานชวงเดือน ต.ค.- พ.ย. 2562 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

กอใหเกิดการทองเที่ยวในพ้ืนที่ของจังหวัดลําพูนเพ่ิมมากขึ้นกอใหเกิด
เครือขายและกลุมอาชีพผูผลิตโคมในชุมชนแตละแหง 

ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

เนื่องจากประชาชนมีรายไดจากโครงการดังกลาวมากข้ึนมีตลาดรองรับที่
แนนอน อีกทั้งยังเปนการสรางงานใหแกประชาชนอีกดวย 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 

มีการขยายกลุมและมีการถายทอดความรูภายในชุมชนและผูที่สนใจได 
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4.  ผูใหขอมูล: นายพิเดช  จันทรศิริ 
ตําแหนง:  หัวหนาฝายนโยบายและแผนองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
CIPiest ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานบริบท (Context) ในสวนของกองแผนนั้นจุดเริ่มตนมาจากการไดรับนโยบายจากนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการจัดทําแผนงานเพื่อรองรับกับน
โยบบายทุนทางวัฒนธรรม มีการบรรจุแผนปฏิบัติงานในปงบประมาณ 
2557 โดยมีกําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยมีการจัดทําโครงการ
ทุนทางวฒันธรรมชุมชน โดยมีจุดมุงหมายที่จะสืบคนทุนทางวัฒนธรรมทั้ง
ในสวนของหัตถกรรม วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงสินคาพ้ืนเมืองที่
แสดงถึงอัตลักษณของเมืองลําพูน มีจัดประชุมระหวางหนวยงานเปนการ
ภายในเพ่ือสืบคนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดลําพูน  

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาในการทํางาน มีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคลากร
ในหนวยงาน มีแผนในการประเมินผลของการปฏิบัติงาน 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

ในกระบวนการจัดการดานกระบวนการนั้น ทางกองแผนไดมีการกําหนด
แผนปฏิบัติการไว 3 ระยะ ไดแก การเตรียมเมือง แตงเมือง และเปดเมือง 
โดยในป 2558 นั้น มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการสืบคนสินคา 
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดลําพูนทั่วทั้งจังหวัด เมื่อดําเนินการ
เสร็จสิ้น ก็เขาสูแผนปฏิบัติการในระยะที่ 2 คือ การจัดทําโครงการเพื่อ
สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมดังกลาว พรอมกันนั้นก็มี
การสืบคนเพ่ิมเติม และเมื่อเขาสู ระยะที่  3 ทางกองแผนไดมีการ
ดําเนินการจัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองตาง ๆ ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางดานทุนทางวัฒนธรรมอยางเต็มกําลังเพ่ือ
ผลักดันสูการเปดเมือง  

ดานผลกระทบ 
(Impact) 

มีการสืบคนพบสินคาและวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลําพูนเปน
จํานวนมาก และจากการกําหนดนโยบายและมีการจัดทําแผนงานเพ่ือลง
ไปสูการปฏิบัติทําใหประชาชนในจังหวัดลําพูนไดรับรูในวัฒนธรรมของ
จังหวัดลําพูน ทั้งยังเปนการปลุกจิตสํานึกรักในจังหวัดลําพูนรวมถึงการได
ฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และสินคาจากฝมือของคนโบราณ
ใหยังคงอยู และกลายเปนรายไดใหกับกลุมชาวบานและชวยใหเศรษฐกิจ
ในลําพูนมีรายไดที่เพ่ิมมากข้ึน 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

จากผลการดําเนินตามงานโครงการทุนวัฒนธรรมดังกลาวไดเกิดการนําสิ่ง
ที่เปนวัฒนธรรมและประเพณีของเมืองลําพูนมาเพ่ิมเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจ เกิดการสรางเครือขายและความรักความสามัคคีในจังหวัด
ลําพูน โดยมีการรวมของดีของจังหวัดลําพูน กอให เ กิดงาน “10 
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มหัศจรรยเมืองลําพูน” สรางรายไดใหกับลําพูนและเปนประโยชนแกชาว
จังหวัดลําพูนอยางมาก  

ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

ปจจุบันประชาชนชาวจังหวัดลําพูน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวม
ไปถึงกลุมผูท่ีเขารวมกิจกรรมภายใตโครงการทุนทางวัฒนธรรมตางไดรับ
ประโยชนจากนโยบายดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในสวนของผู
สืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไดมีการคาขายสินคาทุนทางวัฒนธรรม รวมถึง
การสงเสริมประเพณีที่ดีงามกอใหเกิดการทองเที่ยวภายในตัวจังหวัด
ลําพูนสงผลใหมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลําพูนเพ่ิมมากขึ้น 
ทําใหเกิดรายไดภายในจังหวัดลําพูนเพิ่มมากขึ้น มีผลทําใหประชาชนและ
หนวยงานที่ไดรับประโยชนไดมีความตระหนักรูและมีการขับเคลื่อนดวย
ตัวของตัวเองและมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับกับการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวไดดวยตัวเองมากยิ่งข้ึน 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 

มีการขยายกลุมและมีการถายทอดความรูภายในชุมชนและผูที่สนใจได 

 

5.  ผูใหขอมูล: พระเทพรัตนนายก 
ตําแหนง:  เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยและเจาคณะจังหวัดลําพูน 

 
ดานบริบท (Context) เดิมกอนหนาที่จะมีการแขวนโคมเพ่ือเปนพุทธบูชาแกพระธาตุนั้น มีคําสั่ง

จากทางราชการใหมีความเขมงวดในการปลอยโคมไฟลอยฟาเนื่องดวย

เกรงวาจะเปนการอันตรายตอเครื่องบินโดยสารและเกิดไฟไหมสรางความ

เสียหายใหแกชุมชนและประชาชน ดังนั้นทานเจาอาวาสจึงมีดําริให

อาจารยบารเมศสืบคนประเพณีในอดีตในการบูชาพระธาตุจึงพบวาใน

อดีตนั้นมีการบูชาโคมประทีปของกษัตริยลานนาและคหบดีในลานนาเพื่อ

บูชาตอองคพระธาตุ จึงเปนตนคิดในการจัดแขวนโคมประทีปทดแทนการ

ปลอยโคมลอย และไดมีการจัดซื้อจากเมืองสาตร จังหวัดเชียงใหมไดรับ

การตอบรรับศรัทธาเปนจํานวนมาก ในปถัดมาเมื่อไดมีโอกาสพบกับทาน

นายกนิรันดร ดานไพบูลย เนื่องดวยทางองคการบริหารสวนจังหวัดใหการ

สนับสนุนงบประมาณใหกับวัดในกิจกรรมยี่เปง จึงมีการปรึกษาทานนายก 

อบจ ในการผลิตโคมทดแทนการซื้อจากจังหวัดเชียงใหม ซึ่งแตเดิมมีการ

ผลิตอยูบางประปรายในพื้นที่อยูแลว สอดคลองกับทางกับนโยบายของ

ทานนายก อบจ เรื่องทุนทางวัฒนธรรมจึงมีดําริรวมมือกันโดยทาง อบจ 

ใหการสนับสนุนการฝกอบรมและฝกสอนผลิตโคมลานนา รวมถึงการ

ดําเนินการในการจัดตั้งกลุมและสรางเครือขายกลุมผลิตโคมลานนาเพื่อสง

ใหกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนผูรับซื้อโคมลานนาที่ผลิตไดมาตรฐาน 
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มีวัตถุประสงคท่ีตองการจะสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชนท่ี

เขารวมโครงการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งไดรับการตอบ

รับเปนอยางดีและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป จนเม่ือปท่ีผานมาจัดงาน

แขวนโคมลานนา 100,000 ดวง โดยทางวัดรับซื้อจากกลุม 50,000 

ดวง สงผลใหเมืองลําพูนมีนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวในชวงเทศกาลเปน

จํานวนมาก ประชาชนในจังหวัดไดรับประโยชนจากงานเทศกาลดังกลาว

เปนอยางมาก 

ดานปจจัยนําเขา 

(Input) 

1. วัดพระธาตุหริภุญชัย  

2. สภาวัฒนธรรม  

3. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  

4. เทศบาลเมืองลําพูน  

5. ประชาชนในจังหวัดลําพูนที่มีศรัทธาและนักทองเที่ยว 

6. หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัด

งาน 

ดานกระบวนการ 

(Process) 

1. การประชุมกันของทางวัดพระธาตุหริภุญชัย สภาวัฒนธรรม

จังหวัดลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เทศบาลเมือง

ลําพูน และเครือขายชุมชน ในการดําเนินการงานบูชาพระธาตุ  

2. จัดใหการจัดการบริหารกิจกรรมแบงหนาที่ในการดําเนินการของ

แตฝาย และมีการแบงสรรโควตาการผลิตโคมใหแตละกลุมใน

ความรับผิดชอบ 

3. ดําเนินการจัดงาน 

4. ประชุมสรุปการดําเนินการภายหลังการจัดงาน 

ดานผลกระทบ 

(Impact) 

1. กอใหเกิดอาชีพและรายไดกับเครือขายผูผลิตโคมลานนาจังหวัด

ลําพูน  

2. สงเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลําพูนมีรายไดเขาจังหวัดมากข้ึน

จากการทองเที่ยว 

3.  สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและความตระหนักในวัฒนธรรม

ลานนาของจังหวัดลําพูน 

4.  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบตอไป 

5.  อนุรักษและเผยแพรประเพณีวัฒนธรรม และสินคาชุมชนดั้งเดิม

ของจังหวัดลําพูน 

6. เสริมสรางความสามัคคขีองหมูคณะภายในชุมชน 

7. มีการเขามาศึกษาดูงานเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการจัดงาน

ดังกลาวในกลุมจังหวัดภาคเหนือ 
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8. นําไปสูการขยายผลไปสูการสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดย

เริ่มจากกลุมที่ผลิตโคมใหกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัย เชน การ

ทําสวยดอก การทําตุง การทําสลากยอม และอีกสินคาทาง

วัฒนธรรมอีกหลายชนิด 

ดานประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

1. มีผลใหประชาชนในจังหวัดลําพูนไดรับรูถึ งประเพณีและ

วัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน ผานเทศกาลบุญที่ทางวัดจัดข้ึนซึ่งมี

ถึง 4 กิจกรรม จากการจัดงาน 10 มหัศจรรยเมืองลําพูน ไดจัด

ภายในวัดพระธาตุหรภิญุชัยแหงนี ้

2. กอใหมีการจัดตั้งกลุมผูผลิตโคมลานนาเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการเพิ่ม

รายไดและสงเสริมอาชีพไปยังกลุมคนผูดอยโอกาสทางสังคม 

ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจ 

ดานความยั่งยืน 

(Sustainability) 

จากผลของกําลังศรัทธาและการสนับสนุนจากหนวยของรัฐไดแก องคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน และสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดลําพูน รวมถึงศรัทธาของชุมชนมีสํานึกรักในบานเกิดของตนก็จะมี

ความหวงแหนและขับเคลื่อนดวยความรักและศรัทธาดวยกอใหเกิดความ

ยั่งยืนสืบตอไป 

ดานการขยายผล 

(Transportability) 

การสืบสานประเพณีและขยายผลรูปแบบการจัดงานไปสูวัดตางๆภายใน

จังหวัดลําพูน 
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6.  ผูใหขอมูล: อาจารย พงษเทพ มนัสตรง  
ตําแหนง:  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน  

และผูใหขอมูล: อาจารย บารเมศ วรรณสัย 
ตําแหนง:  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูนและไวยาวัจกรวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

CIPiest  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
ดานบริบท 
(Context) 

วัดพระธาตุหริภุญชัยมีการจัดงานยี่เปง ในจารีตโบราณดั้งเดิมซึ่งจะมีการเทศน
มหาชาติ กัณฑที่ 12-13 ในตอนกลางคืน จากการสืบคนของทางวัดพบวา คน
โบราณจะเอาโคมมาถวายกอนท่ีจะจุดในวันยี่เปง ซึ่งสมัยกอนจะแขวนโคมไวใน
วิหาร จุดเริ่มตนในป 2556 ทางวัดพระธาตุหริภุญชยัอยากจะจัดงานยี่เปงให
ยิ่งใหญ จึงมีแนวคิดในการนําโคมไปแขวนที่บริเวณลานองคพระธาตุหริภุญชัย ซึ่ง
เปนบริเวณกลางแจง และใชแสงไฟจากโคมในการเทศนมหาชาติในตอนกลางคืน 
ซึ่งในปแรกใชโคมจํานวน 3,000 ลูก และมีชาวบานมาบูชาเปนเจาภาพถวายโคม
ทั้งหมดภายใน 7 วัน จากนั้นทางวันพระธาตุหริภุญชัยจึงทําการแขวนโคมใสไฟสอง
สวางใหสวยงาม และภาพในปแรกก็ออกมางดงามจึงเปนที่มาของการแขวนโคม 
จากนั้นก็มีการจัดงานโดยขยายจํานวนโคมเปน 5,000 ลูก 10,000 ลูก 20,000 
ลูก จนในปลาสุด 2562 จํานวน 50,000 ลูก รวมกับบริเวณลานเจาแมจามเทวี
ดวยก็เปนแสนลูก ซึ่งในปแรกไดมีการซื้อโคมจากทางเมืองสาตร จังหวัดเชียงใหม 
เปนจํานวนเงินที่มาก ทางเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยไดมีความคิดวาอยากให
ชาวบานมีรายไดโดยใหชาวบานทําโคมเอง จึงไดไปคุยกับทางอบจ.ลําพูน ซึ่งตรงกับ
นโยบายทุนทางวัฒนธรรมดังนั้นทางอบจ.ลําพูนจึงไดรับผิดชอบในการจัดอบรมทํา
โคม จึงเกิดเปนกลุมทําโคมขึ้นมาและทางวัดจะเปนผูรับซื้อ  

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

เจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยมีวิสัยทัศนที่ดี กลาลงทุน กลาทํา และมีการสราง
ทีมงานของวัดที่มีความคิดสรางสรรค มีความทุมเทในการออกแบบกิจกรรม 
ดําเนินการจัดงาน รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนี ้

1. อบจ.ลําพูน ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดงานวันยี่เปง และทาง
อบจ.ลําพูนดําเนินการจัดฝกอบรมการทําโคมใหกับชาวบานท่ัวทั้งจังหวัด
ลําพูนเพ่ือที่จะสงขายใหกับวัดพระธาตุหริภุญชัย ในป 2557 เปนตนมา 

2. เทศบาลเมืองลําพูน จัดทําและดูแลการแขวนโคม ที่บริเวณลานเจาแมจาม
เทวี และดําเนินการฝกอบรมการทําโคมใหกับชาวบานในเขตอําเภอเมือง
และรับซื้อโคมจากชาวบาน 

3. ททท.ลําปาง ชวยในการทําประชาสัมพันธงานใหเปนที่รูจักมากขึ้น 
4. วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ชวยในการดําเนินในบางกิจกรรมที่สามารถ

ดําเนินการได 
5. ชุมชน ทําโคมสงใหวัดพระธาตุหริภุญชัย 
6. งบประมาณจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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7. บุคลากรของวัดพระธาตุหริภุญชัยและหนวยงานตาง ๆ 
ดานกระบวนการ 

(Process) 
รูปแบบในการดําเนินการจัดงาน ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยจะเปนฝายควบคุมการ
ดําเนินงานทั้งหมด คือ ออกแบบรูปแบบการจัดงาน ขั้นตอน พิธีกรรม กิจกรรมการ
ดําเนินการตาง ๆ เปนตน มีการประชุมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่จะมาสนับสนุนหรือมี
สวนรวมในการจัดงาน เพ่ือแบงหนาที่ตามความเหมาะสมหรือตามที่หนวยงานนั้น 
ๆ จะสามารถดําเนินการได สวนที่เหลือทางวัดพระธาตุหริภุญชัยจะดําเนินการเอง
ทั้งหมด ตามแผนงานที่ไดวางไว เชน 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองค
พระบรมธาตุเจาหริภุญชัย และดําเนินการจัดฝกอบรมการทําโคมลานนา
ใหกับชาวบานทั่วทั้งจังหวัดลําพูน 

2. เทศบาลเมืองลําพูน จัดสรรงบประมาณและดูแลการแขวนโคม ที่บริเวณ
ลานเจาแมจามเทวี และดําเนินการฝกอบรมการทําโคมใหกับชาวบานใน
เขตอําเภอเมืองและรับซื้อโคมจากชาวบาน 

3. ททท.ลําปาง ชวยในการทําประชาสมัพันธงานใหเปนที่รูจักมากขึ้น 
4. สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน ชวยในการดําเนินในบางกิจกรรมที่สามารถ

ดําเนินการได 
ดานผลกระทบ 

(Impact) 
ผลกระทบดานบวก 

1. เกิดการมีสวนรวมจาก ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัด  
2. เกิดการฟนฟู สืบสาน รักษาวัฒนธรรม การแขวนโคมพุทธบูชา โคมลานนา

ในจังหวัดลําพูน 
3. เกิดเครือขายชุมชนทําโคม   
4. เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 
5. มีนักทองเที่ยวมาเท่ียวในจังหวัดลําพูนมากขึ้น 
6. ชุมชนไดรับประโยชน มีรายไดเพ่ิม 
7. เกิดการสืบทอดงานประเพณยีี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิถวายบูชาโคม 
8. ทั้งคนในจังหวัดลําพูนและนักทองเที่ยว คนลําพูนเขามาถวายโคมมากขึ้น

ทุกป 
9. มีการพัฒนาในการทําโคม มีการฝกทําโคมดอกบัว โคมใหญ แบบใหม 
10. มีกลุมที่สนใจในการอบรมทําโคมมากขึ้นมีการพัฒนาการทําโคมรูปแบบ

อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน  
11. มีการขยายจากการทําโคมไปทําอยางอ่ืนเพ่ิมเติม เชน ทําตุง ทําสลากยอม 

ทําพานบายศรี เปนตน 
12. กลุมท่ีมีความชํานาญไดมีการอบรมสอนกลุมอื่น ๆ ในชุมชนของตนเอง 
13. มีการขยายกลุมจากกลุมผูสูงอายุไปสูกลุมแมบาน วัยรุน และนักเรียน 
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ผลกระทบดานลบ 
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน สวนใหญเกิดจาก  

1. การที่หนวยงานอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมหรือรับหนาที่ในการจัดบางกิจกรรม 
มักจะไมคอยตรงแนวคิดที่ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยวางไว เนื่องจาก
ขอจํากัดในเรื่องระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ ของแตละหนวยงาน  

2. ปญหาในเรื่องการวางระบบไฟใหเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนโคมที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป 

3. ความเสียหายของโคมที่แขวนบริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่เกิดจาก
จากแดด ลม ฝน จึงตองมีการออกแบบรูปแบบโคม เชน ขนาด วัสดุที่ใช 
เปนตน ใหเหมาะสมในแตละป 

4. ขอจํากัดในดานสถานที่ และระบบไฟ จึงทําใหไมสามารถขยายจํานวนโคม
ไดมากกวา 100,000 ดวง 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

1. การจัดงานงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม แดองคพระ
บรมธาตุเจาหริภุญชัย ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัย 

2. กลุมชุมชนที่ผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ป 
2562 จํานวนทั้งสิ้น 21 กลุม กลุมชุมชนละขั้นต่ํา จํานวน 2,000 ดวง 
คิดเปนรายไดที่กระจายใหแกชุมชน ชุมชนละขั้นต่ํา จํานวน 80,000 
บาท มูลคารวมทั้งสิ้น จํานวน 1,680,000 บาท 

3. กลุมชุมชนที่ผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ป 
2563 จํานวนทั้งสิ้น 23 กลุม กลุมชุมชนละขั้นต่ํา จํานวน 2,000 ดวง 
คิดเปนรายไดที่กระจายใหแกชุมชน ชุมชนละขั้นต่ํา จํานวน 80,000 
บาท มูลคารวมทั้งสิ้น จํานวน 1,840,000 บาท 

4. เศรษฐกิจภายในจังหวัดในชวงที่มีการจัดงาน สะพัดมากกวา 100 ลาน 
รานคา รานอาหาร โรงแรม มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจัดงาน 

ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

1. ความยั่งยืนของการจัดงาน เกิดจากการที่องคกรตองคิดเปน ไมใชเงินเปน
ตัวตั้ง เกิดประโยชนกระจายท่ัวทั้งชุมชน หรือ หลักธรรมาภิบาล 

2. ทางวัดพรุธาตุหริภุญชัยมีการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 
ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย เปนงานประจําจังหวัด
ลําพูนเปนประจําทุกป 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 

1. วัดตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนมีการนําประเพณีถวายบูชาโคมแดองคพระ
บรมธาต ุไปใชในงานประเพณียี่เปง 

2. มีกลุมใหมๆสนใจการอบรมการทําโคมอยางตอเนื่อง 
3. เทศบาลเมืองลําพูนไดนํารูปแบบการอบรมโคมลานนาและรับซื้อโคม

ลานนาจากชาวบานไปใชในการอบรมชุมชนที่มีความสนใจในเขตอําเภอ
เมืองลําพูน และนํามาจัดงานแขวนโคมบูชาเจาแมจามเทวี ณ ลานเจาแม
จามเทว ี
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7.  ผูใหขอมูล: อาจารย นพดล คํามูล 
ตําแหนง:  อาจารย โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา  

 
CIPiest  ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานบริบท 
(Context) 

อบจ.ลําพูนไดมี โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ทางกองศึกษาซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในโครงการฝกอบรมทําโคมลานนาเริ่มตั้งแตป2557 ไดมีการ
ติดตอมาหาใหไปเปนวิทยากรในโครงการนี้ ซึ่งทาง อาจารยนพดล คํามูล 
เปนอาจารยที่สอนทางนี้โดยตรงอยูที่โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา เห็น
วาเปนโครงการที่ดี สามารถชวยสืบทอดภูมิปญญาเรื่องการทําโคมออกไป 
ชวยไมใหวัฒนธรรมหายไปจึงยินดีที่จะเขามาชวย 

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

1. ความรูในการทําโคมลานนา   
2. อาจารย นพดล คํามูล และทีมงาน 
3. กลุมผูอบรม 
4. กลุมผูดําเนินการ กองศึกษา อบจ.ลําพูน และบุคลากรวัดพระธาตุหริ

ภุญชัย 
ดานกระบวนการ 

(Process) 
โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 

1. มีการติดตอประสานงานจากทาง อบจ.ลําพูน ปรึกษาการดําเนินงาน 
2. มีการจัดเตรียมการฝกอบรม 
3. ดําเนินงานในการอบรมทําโคม 

ดานผลกระทบ 
(Impact) 

1. เกิดการมีสวนรวมจาก ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัด เอกชน 
2. ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสามารถนําคุณคาทาง

วัฒนธรรมทําใหเกิดมูลคาแกชุมชน 
3. เกิดการฟนฟู สืบสาน รักษาวัฒนธรรม โคมลานนาในจังหวัดลําพูน 
4. เกิดเครือขายชุมชนทางวัฒนธรรมมากขึ้น   
5. เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น 
6. มีนักทองเที่ยวมาเท่ียวในจังหวัดลําพูนมากขึ้น 
7. ชุมชนไดรับประโยชน สามารถตอยอดนําไปจําหนายใหแกทาง

หนวยงานราชการ บริษัทเอกชน ชุมชนอ่ืน ๆ 
8. เกิดการสืบทอดสูรุนลูก รุนหลานได  
9. เกิดการจางงานในชุมชน 
10. มีการขยายจากการทําโคมไปทําอยางอื่นเพ่ิมเติม เชน ทําตุง ทํา

สลากยอม ทําพานบายศรี เปนตน 
11. กลุมที่มีความชํานาญไดมีการอบรมสอนกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนของ

ตนเอง 
12. มีการขยายกลุมจากกลุมผูสูงอายุไปสูกลุมแมบาน วัยรุน และ

นักเรียน 
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13. เกิดการขยายการขายในออนไลน  
14. มีการแผแพรไปทั่วประเทศ และตางประเทศ 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

1. ชุมชนในจังหวัดลําพูนที่ไดรับการอบรมสามารถทําโคมลานนา 
2. เกิดรายไดสูชุมชน  
3. เกิดการพัฒนาในการทําโคม มีการฝกทําโคมดอกบัว โคมใหญ แบบ

ใหม 
4. การพัฒนาการความหลากหลายของโคมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น เชน 

โคมรม โคมดอกบัว เปนตน 
ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

1. มีกลุมที่สนใจในการอบรมทําโคมมากขึ้น มีการติดตอเขามาขอเขา
อบรมทุกป 

2. เกิดการสอนจากกลุมที่ทําเปนไปสูกลุมอ่ืนที่สนใจ 
3. มีการจัดการที่ครบวงจร เกิดการสรางรายไดจากการอบรมจริง ทําให

มีความยั่งยืน 
4. เกิดการพัฒนาจัดตั้งศนูยเรียนรูทางวัฒนธรรมที่สถาบันผาทอ 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 

1. มีกลุมใหมๆสนใจการอบรมการทําโคมอยางตอเนื่อง 
2. มีการขยายโครงการอบรมจากอบจ.ลําพูน ไปสูหนวยงานอ่ืน  

 

8.  ผูใหขอมูล: กลุมผูผลิตโคมลานนาสงใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2563 จํานวน 18 กลุม 
ตําแหนง:  หัวหนากลุมและตัวแทนกลุม 

 
CIPiest ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานสภาวะ
แวดลอม 

(Context) 

เมืองลําพูนเปนเมืองแหงวัฒนธรรมลานนา มีความโดดเดนของเอกลักษณ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความหลากหลายในทุกพ้ืนที่ มีจารีต 
ประเพณี เปนวิถีชีวิตที่สั่งสมจากอดีตและถายทอดจากรุนสูรุน “โคม
ลานนา” เปนทุนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของจังหวัดลําพูนมีการถายทอด
การทําจากรุนสูรุน  
เมื่อป 2556 มีการฟนฟูประเพณีการถวายโคมลานนา ฟงเทศนมหาชาติวัน
ยี่เปงข้ึน ทําใหมีนักทองเที่ยวสนใจจํานวนมาก สามารถสรางมูลคาเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดไดจํานวนมหาศาล ซึ่งเปนการการบูรณาการรวมกันระหวาง 
อบจ.ลําพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย เทศบาลเมืองลําพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูน สามารถชวยฟนฟูชุมชนผูผลิตโคมลานนาในชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
และกระจายรายไดใหกับคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น โดยทาง อบจ.ลําพูน ไดมีการ
ดําเนินการจัดฝกอบรมการทําโคมลานนาใหแกชุมชนท่ีสนใจทั้ง 8 อําเภอ ใน
จังหวัดลําพูน และทางวัดพระธาตุหริภุญชัยรับซื้อโคมลานนาจากชุมชนใน
จังหวัดลําพูน ซึ่งกลุมคนในชุมชนสวนใหญที่สามารถรวมกลุมเพ่ือที่จะผลิต
และจัดจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัยไดนั้น โดยสวนใหญจะ
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เปนกลุมแมบาน ผูสูงอายุ คนวางงาน สวนกลุมเด็กและเยาวชนมีสวนนอยที่
มีความสนใจและตองการหารายไดเสริม 

ดานปจจัยนําเขา 
(input) 

1. อบจ.ลําพูน ดําเนินการโครงการฝกอบรมการทําโคมลานนาใหแกคนใน
ชุมชน 

2. วัดพระธาตุหริภุญชัย รับซื้อโคมลานนาจากคนในชุมชน 
3. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ การผลิต

โคมลานนา เปนทุนเริ่มตนใหแกกลุมผูสูงอายุ และกลุมแมบานในบาง
ชุมชน 

4. คนในชุมชนที่สนใจการผลิตโคมเพ่ือสรางงาน สรางรายได 
ดานกระบวนการ 

(Process) 
1. อบจ.ลําพูน ดําเนินการจัดตั้งโครงการสืบสานวัฒนธรรม โดยดําเนินการ

ฝกอบรมการทําโคมลานนาใหแกคนในชุมชนที่มีความสนใจในจังหวัด
ลําพูน ผานความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. วัดพระธาตุหริภญุชัย รับซื้อโคมลานนาจากคนในชุมชนเพ่ือใชในประเพณี
การถวายโคมลานนา ฟงเทศนมหาชาติวันยี่เปง 

3. ผูผานการอบรมแลว รวมกลุมกันเพ่ือตอยอดการผลิตและจําหนายโคม
ลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย 

4. กลุมผูผลิตโคมลานนาขายอยูแลวสามารถนํามาจําหนายโคมลานนาใหแก
วัดพระธาตุหริภุญชัย 

5. กลุมผูผลิตโคมลานนาท่ีไมไดอบรมจากทาง อบจ.ลําพูน ไดไปศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง จากแหลงผลิตโคมลานนาเมืองสาตร จังหวัดเชียงใหม 
และนํามายอดการผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย 

ดานผลกระทบ 
(Impact) 

ผลกระทบดานบวก 
1. คนในชุมชนมีรายไดเสริมจากการทําผลิตโคมลานนา ซึ่งอาชีพ

หลักคือการทําการเกษตร ปลูกขาว และสวนลําไย รวมถึงผูสูงอายุ ผูพิการ มี
อาชีพ สามารถสรางรายไดใหแกตนเอง 

2. ผูสูงอายุมีความสุขมากข้ึน จากการไดมาพบปะ พูดคุย และ
รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ หางไกลจากโรคซึมเศรา 

3. คนในชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน ชวยสานความสัมพันธใหแก
ครอบครัว สรางความสามัคคีของคนในชุมชน 

4. เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรูจักและประดิษฐโคม
ลานนา อีกทั้งยังมีรายไดเสริมจากการผลิตโคมลานนา 

5. เกิดการฟนฟูประเพณีการถวายโคมลานนา ฟงเทศนมหาชาติวันยี่
เปง ใหนาสนใจและเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว  

6. เกิดความภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมของ
จังหวัดลําพูน 
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7. กลุมผูผลิตโคมลานนามีดําเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับโคมลานนา 
หลังจากการเสร็จสิ้นการอบรม ไดแก 

- สมาชิกในกลุมและกลุมผูสูงอายุไปเปนวิทยากรสอนการทํา
โคมใหแกกลุมผูสูงอายุกลุมอ่ืน และกลุมนักเรียน ภายในตําบลและตางตําบล 

- ขยายกลุมสมาชิกใหมเพ่ิมเติม จากการอบรมฟนฟูจากทาง 
อบจ.ลําพูน ท่ีจะดําเนินการจัดงานวันที่ 10-11 กันยายน 2563  

- สมาชิกรายเดิมมีความตองการที่จะฝกฝมือการทําโคมใน
รูปแบบใหม ๆ  

- มีคนมาดูงานในหมูบาน ก็มีการสาธิตการทําโคม ทําตุง เครื่อง
สืบชะตา 

- มีการขยายออกไปใหงานกับคนในหมูบาน 3-4 จุด และ
กระจายงานใหแกแมบาน ผูสูงอายุในชุมชน โดยแบงงานแตละจุดแลวแต
ความถนัดของแตละคน 

- ปที่แลว โรงเรียนในจังหวัดลําปาง มาศึกษาดูงานที่บาน 40 
คน 
 
ผลกระทบดานลบ 

1. ระยะเวลาในการแบงออรเดอรของทางวัดพระธาตุหริภุญชัย มี
ความกระชั้นชิดเกินไป มีเวลาใหทางกลุมทําประมาณ 3 เดือน อีกทั้งยังเปน
ชวงท่ีผลผลิตทางการเกษตรออก จึงทําใหขาดคนในการผลิต 

2. การผลิตโคมลานนา สวนใหญจะเปนชวงเวลาวางจากการทํา
การเกษตร หรือชวงเวลาท่ีสมาชิกวางตรงกันถึงจะมีการรวมกลุมผลิตโคม
ลานนา หรือกิจกรรมอ่ืน ทําใหขาดคนในชวงการทําโคมลานนาสงวัดพระ
ธาตุหริภุญชัย 

3. ทางกลุมใชไมในชุมชนและตัดในชวงฤดูฝน ทําใหไมอ่ิมน้ํา เกิดเชื้อ
รา เกิดความเสียหาย กลุมจึงไดแกปญหาโดยการตากแดด ซึ่งยังไมทราบ
วิธีการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพกวานี้ 

4. บางชุมชนไมสามารถใชไมในชุมชนไดจึงทําใหมีตนทุนสูงขึ้น 
5. กลุมผูผลิตโคมลานนาบางกลุมไมสามารถดําเนินการการขยาย

จํานวนการผลิต จํานวนสมาชิก หรือกลุมผูผลิตโคมใหม เนื่องมาจาก สมาชิก
สวนใหญเปนผูสูงอายุ และจะตองเรงผลิตโคมตามออรเดอรวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย ซึ่งเปนชวงท่ีผลผลิตทางการเกษตรออก ซึ่งเปนอาชีพหลัก เปนตน 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

จากการฟนฟูประเพณีการถวายโคมลานนา ฟงเทศนมหาชาติวันยี่เปง ตั้งแต
ป 2556 และกระบวนการกระจายรายไดใหแกคนในชุมชน ในป 2557 
เปนตนมา มีกลุมผูผลิตโคมลานนาในหลายชุมชนสามารถตอยอดการผลิตให
มีคุณภาพสามารถนํามาจัดจําหนายใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย และสงขาย
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ใหแกรานคาภายนอกวัดพระธาตุหริภุญชัย เชน ตลาดในชุมชน วัดตาง ๆ ทั้ง
ในจังหวัดลําพูน และตางจังหวัด เปนตน อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายชุมชนที่
ไมสามารถตอยอดการผลิตใหมีคุณภาพสามารถนํามาจัดจําหนายใหแกวัด
พระธาตุหริภุญชัยได หรือสามารถผลิตและจําหนายไดแตก็ไปไมรอด 
เนื่องจากมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการกลุมท่ีดี รวมถึงความพรอม
ของกลุมทั้งในดานสมาชิก ตนทุน และเครื่องมือในการผลิต ในป 2563 นี้ 
มีกลุมชุมชนที่สามารถผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย จํานวนทั้งสิ้น 23 กลุม ไดแก  

 
1. กลุมบานจริญญา  
2. กลุมออมทรัพย แมสารปาขาม  
3. กลุมโคมบานทุงหัวชาง  
4. กลุมโคมปาพลู  
5. กลุมทําโคมบานสันกําแพง ตําบลมะกอก  
6. กลุมโคมผูสูงอายุบานปาเหียง ตําบลบานธิ  
7. กลุมพัฒนาอาชีพสตรีบานหนองหอย  
8. กลุมวัดบานหลุก  
9. กลุมแมบานสันริมปง ม.6  
10. กลุมนักเรียนผูสูงอายุ ต.ริมปง  
11. กลุมแมบานอุโมงค  
12. กลุมโคมสวรรคโคมลานนา ตําบลทาปลาดุก  
13. กลุมโคมแมบานริมปง  
14. กลุมอุโมงคและบานปากกอง  
15. กลุมบานตนแงะ ม.9 ตําบลประตูปา  
16. กลุมทาปลาดุก หมู 9  
17. กลุมพัฒนาอาชีพบานสบทา ตําบลปากบอง  
18. กลุมโคมแมบานเดนเหมา  
19. กลุมบานปาพลู  
20. กลุมโคมลานนา  
21. กลุมวัดทุงมาน  
22. กลุมบานใหมฝายหิน ตําบลมะเขือแจ 
23. กลุมวัดน้ําโคง 

 
รายไดจากการผลิตและจําหนายโคมลานนาของกลุมผูผลิตโคมลานนาทั้ง 
23 กลุม มีดังนี ้
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1. รายไดจากการจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย จํานวน 
46,000 ดวง ราคาดวงละ 40 บาท คดิเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,840,000 
บาท 

2. รายไดจากการจําหนายโคมลานนาใหแกรานคาภายนอกวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย อยูระหวางจํานวน 200-10,000 ดวงตอป 

ความยั่งยืน 
(Sustainability) 

1. คนในชุมชนใชเวลาวางจากการทําการเกษตรใหเกิดประโยชน 
2. ไดรับการออรเดอรจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัยตอเนื่องทุกป 
3. กลุมผูผลิตโคมลานนามีความใสใจในการผลิตโคมลานนาใหมีคุณภาพ 
4. กลุมผูผลิตโคมลานนาบางชุมชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการ

ผลิตโคมลานนาใหมีความสวยงาม ความมั่นคง ในปริมาณที่มีจํานวน
มาก 

5. กลุมชุมชนสวนใหญมีการบริหารจัดการกลุมที่ดี โดยทําการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบใหแกสมาชิกกลุมตามความถนัดของแตละคน เชน 
กลุมจักตอก กลุมทําโครง กลุมตัดผา กลุมติดผา และกลุมติดลาย เปน
ตน 

การขยายผล 
(Transportability) 

มีการขยายกลุมผูผลิตโคมลานนาไปยังชุมชนอ่ืน ไดแก 
1. กลุมบานจริญญา ไดขยายกลุมเครือขาย ที่สามารถผลิตและ

จําหนายโคมเพื่อสงใหแกวัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 3 กลุม 
ไดแก กลุมบานเดนเหมา กลุมโคมพรสวรรคทาปลาดุก และกลุมทาปลาดุก  

และขยายไปยังกลุมใหม คือกลุมอําเภอทุงหัวชาง เปนชาวกระเหรี่ยง 
ซึ่งมีการแบงงานใหแกคนพิการ ในอนาคตอาจพัฒนากลุมเพื่อที่จะผลิตและ
จําหนายโคมใหแกวัดพระธาตุได 

2. กลุมนักเรียนผูสูงอายุตําบลริมปงไดขยายกลุมเครือขาย ที่สามารถ
ผลิตและจําหนายโคมเพ่ือสงใหแกวัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 
1 กลุม ไดแก กลุมโคมแมบานริมปง 

 



บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการประเมิน 

 
1. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

การศกึษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ สรุปผลการประเมินออกเปน 3 สวน คือ 
 

1. ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563  

2. ความพึงพอใจ การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลํา พูน
ปงบประมาณ 2563 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม 
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

1.1 ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 

 
1.1.1 ประสิทธิผลของโครงการ 
ประสิทธิผลของโครงการ ประเมินจากการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และ

ตัวชี้วัดภายใตกรอบระยะเวลาและงบประมาณ ของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 พบวา ในภาพรวมของโครงการการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 มีการบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมายและตัวชี้วัด สูงกวาเปาหมาย จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 เทากับเปาหมาย 
จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 
16.67 (ตารางท่ี 6.1) 
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ตารางที ่6.1  แสดงรอยละของการบรรลุผลลัพธของโครงการ 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธของโครงการ 

ต่ํากวา
เปาหมาย 

เทากับ
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย 

ดานโครงสรางพื้นฐาน       
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั      
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ      
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
ดานการพัฒนาสาธารณสุข       
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
     

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน      
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
  

  

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ       
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย     
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา      
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ     
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ       
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

    
 

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง)      
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
   

 

รวม 2 6 9 
(รอยละของการบรรลุผลลัพธของโครงการ) 16.67 50.00 75.00 

 
1.1.2 ประสิทธิภาพของโครงการ 

1.1.2.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานของ

โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 พบวา ใน
ภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 
2563 มีโครงการดําเนินการแลวเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไว และโครงการดําเนินการแลวเสร็จ
ชากวาแผนงานที่กําหนดไวจํานวน 1 โครงการเทากัน คิดเปนรอยละ 8.33 และมีการดําเนินการแลว
เสร็จตรงตามแผนงาน จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.34 (ตารางท่ี 6.2) 
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ตารางที ่6.2 แสดงรอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 
 

โครงการ 
การแลวเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกวา
กําหนด 

ตาม
กําหนด 

ชากวา
กําหนด 

ดานโครงสรางพื้นฐาน       
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั      
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ      
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
ดานการพัฒนาสาธารณสุข       
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
  

 
  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน       
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
     

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ       
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย      
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา      
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ      
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ       
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

    

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง)      
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
  

 
  

รวม 1 10 1 
(รอยละของการบรรลุผลลัพธของโครงการ) 8.33 83.34 8.33 

 
1.1.2.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 

1.1.2.2.1 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของ

โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2563 พบวา 
โครงการทั้ง 12 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 10,001,826 บาท มีการเบิกจาย
รวมท้ังสิ้น จํานวน 9,757,261 บาท สรุปไดวามีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณ รอยละ 97.55 (ตารางท่ี 6.3) 
  



177 
 

ตารางที่ 6.3  แสดงรอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใชไป 

คงเหลือ 
รอยละ
ของการ
เบิกจาย 

ดานโครงสรางพื้นฐาน         
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใช 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
500,000 493,000 7,000 98.60 

2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 456,076 456,076 0 100.00 
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 69,100 69,100 0 100.00 
ดานการพัฒนาสาธารณสุข         
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุข 

ในการใหบริการสงเสริมสุขภาพและรักษา 
พยาบาลผูปวยโรคไต 

2,000,000 1,998,000 2,000 99.90 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการ 
แพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  36,450 36,450 

0 100.00 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดาน 
สาธารณสุข อสม. และผูที่เกี่ยวของแบบ 
บูรณาการในจังหวัดลาํพูน 

237,200 237,200 0 100.00 

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ         
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับ 

ไกเหลาปากอย 
403,000 397,400 5,600 98.61 

8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา 500,000 497,470 2,530 99.49 
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 300,000 299,495 505 99.83 
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ         
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลง 

ทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกาลาํพูน กิจกรรม 
การทองเที่ยวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยท่ี 4  
พระรอดมหาวันเมืองลําพูน 

500,000 499,900 100 99.98 

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี  
(พระแมนั่งเมือง) 

2,000,000 1,903,170 96,830 95.16 

12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม 
ชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงานเสนหทุน 
ทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งท่ี 1 

3,000,000 2,870,000 130,000 95.67 

รวม 10,001,826 9,757,261 244,565 97.55 

 
1.1.2.2.2 รอยละของโครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน

โครงการ 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนิน

โครงการในภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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ปงบประมาณ 2563 พบวา มีโครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ จํานวน 12 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 (ตารางท่ี 6.4) 

 
ตารางที ่6.4 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ 
 

โครงการ 
การเบิกจาย 

ตรงตามแผน ไมตรงตามแผน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ   
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล   
ดานการพัฒนาสาธารณสุข   
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน    
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
  

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ   
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย   
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา   
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ   
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ   
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

  

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง)   
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
  

รวม 12 0 
(รอยละของการเบิกจายตามแผน) 100.00 0.00 

 
1.1.2.2.3 รอยละของโครงการที่มีการใชจายเงินตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวน

สอบได ในภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา 
โครงการมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 
100 (ตารางท่ี 6.5) 
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ตารางที ่6.5 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได 
 

โครงการ 

มีการใชจายเงิน
ตามกิจกรรม
และสามารถ
ทวนสอบได  

ไมมีการใช
จายเงินตาม
กิจกรรมและ
สามารถทวน

สอบได  
ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั    
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ    
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล    
ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
 

  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน     
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
 

  

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ     
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย    
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา    
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ    
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

 
  

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง)    
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
 

  

รวม 12 0 
(รอยละของการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได) 100.00 0.00 

 
1.1.2.2.4 รอยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ใน

ภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมี
การรายงานทางการเงินรายไตรมาส จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 และโครงการไมมี
รายงานทางการเงินรายไตรมาส จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 (ตารางท่ี 6.6) 
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ตารางที่ 6.6 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 

โครงการ 
มีการรายงาน
ทางการเงิน
รายไตรมาส 

ไมมีการรายงาน
ทางการเงินราย

ไตรมาส 
ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ   
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล   
ดานการพัฒนาสาธารณสุข   
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน    
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
  

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ   
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย   
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา   
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ   
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ   
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

  

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง)   
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
  

รวม 10 2 
(รอยละของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส) 83.33 16.67 

 
1.1.2.2.5 รอยละความสําเร็จของผลงาน 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการการ

ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงาน
รอยละ 96.67 (ตารางที ่6.7) 
  



181 
 

ตารางที ่6.7 แสดงรอยละความสําเร็จของผลงาน  
 

โครงการ 
รอยละความสําเร็จของ

ผลงาน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน   
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั รอยละ 100  
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ รอยละ 80  
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล รอยละ 100 
ดานการพัฒนาสาธารณสุข   
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
รอยละ 100 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  รอยละ 100  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
รอยละ 100 

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ   
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย รอยละ 100 
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา รอยละ 100  
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ รอยละ 100 
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ   
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

รอยละ 100 

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) รอยละ 100 
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
รอยละ 80  

เฉลี่ยรวมรอยละความสําเร็จของผลงาน รอยละ 96.67 

 
1.1.2.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับประโยชนตอโครงการ 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของ

ประชาชน/ผูไดรับประโยชนตอโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
พบวา ในภาพรวมของโครงการ ประชาชน/ผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
โครงการในระดับมาก (4.09) (ตารางท่ี 6.8) 
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ตารางที ่6.8  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับประโยชนตอโครงการ 
 

โครงการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย แปลผล 
ดานโครงสรางพื้นฐาน     
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบ้ียนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 4.36 มาก 
2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 4.32 มาก 
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 3.99 มาก 
ดานการพัฒนาสาธารณสุข     
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสรมิ 

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
4.04 มาก 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏบิัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  4.03 มาก 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ี 

เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
4.46 มาก 

ดานการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ     
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลนํ้าดบิกับไกเหลาปากอย 4.50 มาก 
8. โครงการไมแกะสลักและของดอํีาเภอแมทา 3.87 มาก 
9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 3.64 มาก 
ดานการทํานบุาํรุงศิลปะฯ     
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามวิถีเมืองเกาลําพนู  

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวฒันะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวนั  
เมืองลําพูน 

4.00 มาก 

11. โครงการจดังานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) 4.02 มาก 
12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน 

เสนหทุนทางวฒันธรรมชุมชนลําพนู ครั้งท่ี 1 
3.88 มาก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 4.09 มาก 

 
2.2. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน 
จากตารางที่ 6.9 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังใน
ระดับมาก (3.95) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความคาดหวัง
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากที่สุด (4.12) และมีความคาดหวังดานกระบวนการ / ขั้นตอนการ
บริการนอยที่สุด (3.85) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.15) หรือคิดเปน
รอยละ 83.00 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการมากที่สุด (4.40) และมีความพึงพอใจดานชองทางในการใหบริการนอยท่ีสุด 
(4.02) 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.20) 

 

ตารางที่ 6.9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.04 มาก  3.85 มาก 0.19 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการ

ใหบริการที่ชัดเจน เชน การติดบอรดประกาศ 
หรือสื่อตาง ๆ เปนตน 4.05 มาก  3.70 มาก 0.34 

2. ขั้นตอนในการใหบริการ 4.00 มาก  3.82 มาก 0.18 
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละขั้นตอน 3.90 มาก  3.81 มาก 0.09 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.95 มาก  3.89 มาก 0.06 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ 4.17 มาก  3.90 มาก 0.27 
6. การจดัระบบการใหบริการตามลําดับกอน-

หลัง 4.14 มาก  3.90 มาก 0.24 
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรอืคํารองตาง ๆ  4.09 มาก  3.92 มาก 0.17 
ดานชองทางในการใหบริการ 4.02 มาก  3.87 มาก 0.15 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ 4.06 มาก  3.91 มาก 0.15 
2. ความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธการ

ใหบริการ 4.06 มาก  3.98 มาก 0.08 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ 4.16 มาก  3.97 มาก 0.19 
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/

โทรสาร 3.93 มาก  3.87 มาก 0.06 
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสังคม 

(Social Media) 3.99 มาก  3.81 มาก 0.19 
6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลอง

รับความคดิเห็น/รองเรยีน/รองทุกข 3.91 มาก  3.69 มาก 0.22 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.40 มาก  4.12 มาก 0.28 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนาํ และตอบขอ

ซักถาม  4.36 มาก  4.02 มาก 0.34 
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ 4.32 มาก  4.04 มาก 0.28 
3. ความสุภาพ และเปนมติรในการใหบริการ 4.44 มาก  4.16 มาก 0.28 
4. มนุษยสมัพันธ และการเอาใจใสผูรบับริการ 4.46 มาก  4.19 มาก 0.28 
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย 4.38 มาก  4.09 มาก 0.29 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกบัผูรับบริการ

อยางเสมอภาค 4.45 มาก  4.18 มาก 0.27 
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7. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบติัหนาที่ เชน 
ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 4.41 มาก  4.20 มาก 0.21 

8. เจาหนาทีม่ีเพียงพอกับการใหบริการ 4.39 มาก  4.10 มาก 0.29 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.16 มาก  3.96 มาก 0.19 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.16 มาก  3.97 มาก 0.19 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานที่ใหบริการ/

อาคาร อบจ. 4.40 มาก  4.13 มาก 0.28 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 4.21 มาก  4.06 มาก 0.15 
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การใหบริการ เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 4.03 มาก  3.84 มาก 0.19 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคน

พิการ 4.07 มาก  3.82 มาก 0.25 
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ 4.09 มาก  3.93 มาก 0.16 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง 4.23 มาก  3.93 มาก 0.30 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่

จอดรถ 4.11 มาก  4.04 มาก 0.07 
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชใน

โครงการ 4.11 มาก  3.97 มาก 0.15 
คาเฉลี่ยรวม (ท้ัง 4 ดาน) 4.15 มาก  3.95 มาก 0.20 

 

2.3 ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม 

 
1. ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการจัดเตรียมขอมูลการประชาสัมพันธโครงการ เพื่อการสื่อสารที่

ถูกตองและชัดเจน ทําใหผูที่เขารวมโครงการหรือประชาชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายเขาใจในวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการอยางชัดเจน เปนการปองกันการผิดพลาดดานการสื่อสารระหวางกัน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปกรอบระยะเวลาและงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการ ใหบรรลุเปาหมายตาม
ขอกําหนดในเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเปนที่จะตองมีการเลื่อน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด ผูรับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการทบทวนแผนและมี
การดําเนินการกําหนดแผนสํารองในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนของหนวยงานในการจัดสรรเวลา
และงบประมาณเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ผูรับผิดชอบโครงการและผูรับผิดชอบกิจกรรมยอยควรมีการเสริมสรางความสัมพันธกับผู
ประสานงานกับผูประสานงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ภายนอกที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ
โครงการและผูรับผิดชอบกิจกรรมยอยเพ่ือความราบรื่นในการปฏิบัติงานรวมถึงจะไดมีสวนชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ความรู ความเขาใจใหแกประชาชนในจังหวัดลําพูนในภารกิจและ
วัตถุประสงคของโครงการไดอยางถูกตองและทั่วถึง 
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4. ผูรับผิดชอบโครงการควรมีกําหนดระยะ เวลาและกระบวนการติดตามประเมินผลงานอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค รวมถึงผูรับผิดชอบโครงการจะได
นําไปปรับปรุงการดําเนินโครงการเพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปไดดวยดี และเหมาะสมกับ
ระยะเวลาและกรอบงบประมาณตามที่ไดกําหนดไว 

5. ผูรับผิดชอบกิจกรรมยอยของโครงการควรมีการจัดทํารายงานความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน พรอมรายงานทางการเงินประกอบในกิจกรรมอยางชัดเจน และทํารายงานสรุปทุกไตร
มาส 
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ตารางที่ 6.10 ผลการประเมินการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รายโครงการ 
 

งานบริการสาธารณะ รอยละ 
การเบิกจาย 

ความสําเร็จ 
ของงาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ 
คาดหวัง 

ผลตาง ขอเสนอแนะ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน       
1. โครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพ่ือใชปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
493,000 บาท 

(98.60%) 
รอยละ 100 4.32 4.10 0.22 1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการควรมกีารประชาสัมพันธ

แจงใหกับทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. มีการสนับสนุนการจัดทําฝายกั้นน้ําใหมีจํานวนเพ่ิมมาก
ขึ้น 

2. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 456,076 บาท 
(100%) 

รอยละ 80 4.43 3.73 0.70 1. ควรมีการตรวจสอบความพรอมและดําเนินการซอม
บํารุงเครื่องจักร 
2. ควรมีการทําการสํารวจ พิจารณาบริบทและขอมูลของ
พ้ืนที่กอนการดําเนินโครงการ 
3. มีแผนแมแบบในการบูรณาการลําน้ําลี ้
4. ใหมีการดําเนินการขุดสระ/เจาะบอบาดาลเพ่ิมมากขึ้น 

3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล 69,100 บาท 
(100%) 

รอยละ 100 4.20 3.87 0.33 1. การขอรับความอนุเคราะหในการขุดเจาะบอบาดาล
ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ควรมีการสํารวจและการประเมินพ้ืนท่ีกอนมีการ
ดําเนินการสํารวจและขุดเจาะบอบาดาล 

ดานการพัฒนาสาธารณสุข       
4. โครงการความรวมมือดานสาธารณสุขใน

การใหบริการสงเสริมสุขภาพและ
รักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 

1,998,000 บาท 
(99.90%) 

รอยละ 100 4.00 4.16 -0.16 1. ใหมีการเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําสะอาดตามมาตรฐาน
ภายในโรงพยาบาลลี้ 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน  

36,450 บาท 
(100%) 

รอยละ 100 3.77 3.86 -0.09 1. มีการกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานให
มีความชัดเจน 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดาน
สาธารณสุข อสม. และผูท่ีเก่ียวของแบบ
บูรณาการในจังหวัดลาํพูน 

237,200 บาท 
(100%) 

รอยละ 100 4.47 3.84 0.63 1. มีการจัดทําโครงการศึกษาดูงานของกลุม อสม 
2. ควรมีการอบรมตอเน่ืองทุกป 
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งานบริการสาธารณะ รอยละ 
การเบิกจาย 

ความสําเร็จ 
ของงาน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ระดับความ 
คาดหวัง 

ผลตาง ขอเสนอแนะ 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ       
7. โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลา

ปากอย 
397,400 บาท 

(98.61%) 
รอยละ 100 3.39 3.45 -0.06 1.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมาก ข้ึนอยาง

เหมาะสมในการจัดงานครั้งตอไป 
8. โครงการไมแกะสลักและของดีอําเภอแมทา 497,470 บาท 

(99.49%) 
รอยละ 100 3.81 4.26 -0.45 1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากยิ่งข้ึนและ

ทั่วถึง 
2. ควรมีการประชุมเตรียมความพรอม 

9. โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 299,495 บาท 
(99.83%) 

รอยละ 100 4.66 4.57 0.09 1. ควรดําเนินการจัดงานในชวงเดือนตุลาคมหรือเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับฤดูน้ําหลากซึ่งมีปลา ในปริมาณที่
มากเพียงพอ  

ดานการทํานุบํารุงศิลปะฯ       
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกาลาํพูน กิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนะรรม มหัศจรรยที่ 
4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน 

499,900 บาท 
(99.98%) 

รอยละ 100 4.36 3.96 0.40 1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากยิ่งขึ้นและ
ทั่วถึง 
2. ควรมีการจัดการในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกใหดี
มากกวาเดิม 
3. ควรมีการจัดการการประสานงานระหวางออแกไนซกับ
ชุมชนใหมากขึ้น 

11. โครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแม
นั่งเมือง) 

1,903,170 บาท 
(95.16%) 

รอยละ 100 4.09 3.77 0.32 1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากยิ่งขึ้นและ
ทั่วถึง 
2. ควรมีการจัดการในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกใหดี
มากกวาเดิม 

12. โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงานเสนหทุน
ทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งท่ี 1 

2,870,000 บาท 
(95.67%) 

รอยละ 
80 

4.35 3.85 0.50 1. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากยิ่งข้ึนและ
ทั่วถึง 
2. ควรมีดําเนินการจัดระเบียบสถานที่ ที่จอดรถ 
3. ควรมีการพิจารณาสถานที่จัดงานใหเหมาะสมและ
สะดวก 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
9,757,261 บาท 

(97.55%) 
รอยละ 
96.67 

4.15 3.95 0.20  
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2. การประเมินทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานผลกระทบ (Impact) 
1. ดานประเพณี ศลิปวฒันธรรมลานนา 
2. ดานการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนจากหลายภาคสวน 
3.  ดานเศรษฐกิจภายในจังหวัดลําพูน 

ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. การดําเนินการตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมของนายก 

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2. การบูรณาการรวมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย 

ดานความย่ังยนื (Sustainability) 
1. การยืนหยัดในแนวนโยบายการสงเสริมทุนทางวฒันธรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2. ความรวมมือของหนวงงานที่มีสวนเกี่ยวของที่มีอยางตอเนื่อง 

ดานการขยายผล (Transportability) 
1. ประเพณีแขวนโคมวันยี่เปงมีการขยายไปยังวัดอ่ืน ๆ  
2. มีการขยายกลุมผูผลิตโคมในจังหวัดลําพูน 
3. มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไปใชในหนวยงานอ่ืน  
4. ประเพณีแขวนโคมวนัย่ีเปง 1 ใน 10 ส่ิงมหัศจรรยเมืองลาํพนู 

ดานบรบิท (Context) 

1. จังหวัดลําพูนเปนเมือง
โบราณของอาณาจักร
ลานนา 
2. องคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน วิสัยทัศน 
“ลําพูน : นครแหงทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน” 
๓. วัดพระธาตุหริภุญชัย 
เปนศูนยรวมจิตใจทาง
ศาสนาพุทธของจังหวัด
ลําพูน 
๔. ชุมชนไดรับประโยชนทั้ง
ทางดานจิตใจและรายได 

ดานปจจัยนาํเขา (Input) 

1. บุคลากร กองศึกษาของ
ทางองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน 
2. งบประมาณ เหมาะสม 
สอดคลอง และเพียงพอ  
๓. วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ 
เหมาะสม และเพียงพอ  
4. การบริหารจัดการที่ดี 

ดานกระบวนการ 

(Process) 

1. ประชุมระหวาง
หนวยงาน 
2. หนวยงานจัดทําแผนและ
งบประมาณ 
3. ดาํเนนิการตามแผนการ 
4. ประเมินผลโครงการใน
ภาพรวม 

ภาพท่ี 6.1  สรุปผลการประเมิน CIPPiest ของทุนทางวัฒนธรรม 



จากภาพที่ 6.1 สามารถอธิบายการสรุปผลการประเมิน CIPPiest ของทุนทางวัฒนธรรม ใน
แตละดานไดดังนี ้
 

ดานบริบท (Context) 
 ๑. จังหวัดลําพูนเปนเมืองโบราณของอาณาจักรลานนา ที่มีวัฒนธรรม จารีตประเพณีจํานวน
มากที่ควรอนุรักษ สืบสาน ซึ่งโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม 
และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เหมาะสมกับจังหวัด
ลําพูนเนื่องจากเปนโครงการที่ชวยอนุรักษ สืบสานงานประเพณียี่เปง และโคมลานนา ใหมีตอไปใน
จังหวัดลําพูน รวมถึงการทําใหชุมชนเกิดรายได ชวยกระตุนการทองเท่ียวในจังหวัดลําพูนใหมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวมาขึ้น ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน 

๒. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดมีวิสัยทัศน “ลําพูน : นครแหงทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน” โดยมีนโยบายทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวคิดในการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแก
ชุมชน โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม และโครงการฝกอบรม
ทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟู สืบสาน รักษา
วัฒนธรรม และใหชุมชนเกิดรายไดจากการทําโคมลานนา สอดคลองกับนโยบายทุนทางวัฒนธรรม
ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดชัดเจนและทําไดจริง 
 ๓. วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนศูนยรวมจิตใจทางศาสนาพุทธของจังหวัดลําพูน เปนสถานที่ที่
สําคัญทางประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม และเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยมีความเขาใจในนโยบาย
ทุนทางวัฒนธรรมทั้งยังมีความตองการใหวัดพระธาตุเปนที่ชวยเหลือชุมชนทั้งดานจิตใจและความ
เปนอยู ดังนั้นการทําโครงการกับวัดพระธาตุหริภุญชัยถือวามีความเหมาะสมมาก 

๔. ชุมชนไดรับประโยชน โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชา
โคม และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนโครงการที่ดี
ตรงความตองการกับชุมชน เพราะเกิดประโยชนกับทุกฝาย (วัด ชุมชน และหนวยงานราชการ) ทําให
เกิดคุณคาทางวัฒนธรรมแกจิตใจ และสรางรายไดแกชุมชน  

 
ดานปจจัยนําเขา (Input) 
๑. กองศึกษาของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการสนับสนุน

งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีความเหมาะสมเนื่องจากกองศึกษามีบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถในการทําหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ติดตอประสานงานกับทางชุมชน
ตาง ๆ ในจังหวัดลําพูน และไดทํางานรวมกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมานานแลว เขาใจในหลักการ
ทํางานของทางวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนอยางดี จึงสามารถทํางานรวมมือกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัย
และชุมชนไดอยางด ีในสวนอาจารย นพดล คํามูล ที่ทําหนาที่วิทยากรในการอบรมการทําโคมลานนา
เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการทําโคม รวมถึงวิทยากรในพื้นที่ที่ไดรับการอบรมจนชํานาญ มี
ความสามารถในการถายทอดความรูใหในชุมชนไดดี ชุมชนที่ไดรับอบรมสามารถทําโคมลานนาไดดี 
ถือวามีความเหมาะสมกับโครงการฝกอบรมทําโคมลานนาเปนอยางมาก 
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๒. งบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรม ตั้งแต ป 2557-2563 
งบประมาณที่ใชทั้งสิ้น 5,966,872 บาท โดยแบงเปนโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศน
มหาชาติ ถวายบูชาโคม จํานวน 5,219,152 บาท ถือวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการเนื่องจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมีงบประมาณในการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศน
มหาชาติ ถวายบูชาโคม อยูสวนหนึ่งรวมทั้งการจัดการแบงงานในการดูแลจะดูวาทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนมีงบประมาณเทาไร เพ่ือแบงความรับผิดชอบในการดูแลใหเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดสรรมาในแตละป ทําใหงานที่จัดในทุก ๆ ปสําเร็จไปไดดวยดี 
และมีการจัดงานใหญขึ้นทุก ๆป สวนปญหาในการจัดสรรงบประมาณเกิดจากการจัดงานเปนชวงตน
ปงบประมาณจึงอาจทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรงบประมาณ สวนงบประมาณในโครงการฝกอบรม
ทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จํานวน 747,720 บาท มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน มีกลุมชุมชนที่ไดรับการอบรมสามารถทําโคมลานนา
เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป ชุมชนมีรายได 

๓. วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณในโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชา
โคม และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีความเหมาะสม
และเพียงพอตามความตองการของวัดพระธาตุหริภุญชัยและผูเขารวมโครงการ  

๔. การบริหารจัดการ ในโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชา
โคมมีการจัดการที่ดี มีการประสานงานกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยไดดี แตอาจมีปญหาในการที่จาง
ออแกไนซมาทํากิจกรรม เนื่องจากชุมชนบางสวนกังวลเพราะกลัววาบริษัทออแกไนซที่ไมใชคนใน
พ้ืนที่จะไมเขาใจในงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมไดดี สวนโครงการฝกอบรมทํา
โคมลานนา มีการจัดการที่ดี การติดตอประสานงานกับทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ดานกระบวนการ (Process) 
1. หนวยงานจัดทําแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จัดทําแผนและ

งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ ซึ่งมีปญหาในเรื่องงบประมาณของโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่
เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม เนื่องจากงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม มี
การจัดงานในชวงตนปงบประมาณ จึงอาจมีปญหาในการจัดงบประมาณสนับสนุนบาง  

2. ประชุมระหวางหนวยงาน มีการประชุมการดําเนินงานกับทีมงานวัดพระธาตุหริภุญชัย
และหนวยงานอื่น ๆ โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม จะมีการ
ประชุมจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัย เพ่ือทําการแบงงาน หนาที่รับผิดชอบใหชัดเจนโดยมีทางวัดพระ
ธาตุหริภุญชัยเปนแกนหลัก จะมีการพิจารณารวมกันกับทุกฝายที่มารวมกันทํางานทําใหไมเกิดปญหา 
โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา มีการแบงงานชัดเจนโดยทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจะ
เปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรมทําโคมลานนา และในการประสานงานระหวางวัดพระธาตุหริภุญชัย 
กับชุมชนที่ทําโคม สวนทางวัดพระธาตุหริภุญชัยจะเปนผูซื้อ โดยโควตาใหทุกชุมชนเทากันหมด 

3. ดําเนินการตามแผนการ โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวาย
บูชาโคม หลังจากการประชุมจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัย องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจะไดรับ
หนาที่การทํางานที่ชัดเจน โดยมีการพิจารณาถึงงบประมาณที่สนับสนุนดวยจึงทําใหการดําเนินงาน
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เปนไปตามแผนการท่ีวางไว โดยการจางออแกไนซมาทําการจัดงาน โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา 
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจะเปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรมทําโคมลานนาโดยตรง จึง
สามารถดําเนินงานตามแผนได มีการติดตอกับทีมงานวัดพระธาตุหริภุญชัย วิทยากร ชุมชนที่สนใจ  

4. ประเมินผลโครงการในภาพรวม กิจกรรมงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชา
โคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ไมมีการประเมินผลโครงการโดยภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมแลว มีเพียงสรุปงานภายในหนวยงานเทานั้น ซึ่งจะเปนการประเมินผลการดําเนินงานแบบ
แยกหนวยงาน คือ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จะมอบหมายใหกองศึกษาฯ เปนผูรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเขารวมงานสงไปยังกองแผนฯ เพ่ือทําการ
ประเมินผล และสงผลการประเมินกลับมายังกองศึกษา ฯ วัดพระธาตุหริภุญชัยมีการประชุมสรุปงาน
เฉพาะทีมงานภายในวัดพระธาตุเทานั้น และกลุมผูผลิตโคมลานนามีการประชุมพูดคุยถึงปญหาในการ
ผลิตและรายไดภายในกลุมเทานั้น อยางไรก็ตามจะมีการนําผลการสรุปงานของแตละหนวยงานที่
ไดมาใชในการประชุมเพ่ือการวางแผน เตรียมการจัดงานของปถัดไป และในสวนของโครงการ
ฝกอบรมทําโคมลานนา ไมมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีเพียงการเก็บ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมจากโครงการเทานั้น 

 
ดานผลกระทบ (Impact) 

1. ดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมลานนา 
1.1 เกิดการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรประเพณี ศลิปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมือง

ลําพูน เชน วัฒนธรรมการแขวนโคมพุทธบูชา โคมลานนาในจังหวัดลําพูน เปนตน 
1.2 ชุมชนมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น  
1.3 ทําใหเยาวชนรุนใหมไดเกิดความสนใจ และมีโอกาสในการเรียนรูประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองลําพูนมากขึ้นและเกิดการสืบทอดสูรุนตอรุน 
1.4 ชุมชนเกิดการรับรู ตระหนักถึงวัฒนธรรมลานนา และเกิดความภูมิใจที่ไดรวมเปน

สวนหนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมลานนาของจังหวัดลําพูน 
1.5 คนในจังหวัดลําพูนและนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดเกิดความสนใจในงานประเพณียี่

เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมมากขึ้น ทําใหนักทองเท่ียวรูจักประเพณี ศิลปวัฒนธรรมลานนา
ของเมืองลําพูน 

1.6 เกิดแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมจากการทําโคมลานนาไปเปนตนแบบในการอนุรักษ 
ฟนฟูทุนทางวัฒนธรรมอยางอื่นเพ่ิมเติม เชน การทําตุง การทําสลากยอม การทําพานบายศรี เปนตน 
เพ่ือใชในพิธีกรรมทางศาสนาตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลําพูน  

2. ดานการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนจากหลายภาคสวน 
2.1 เกิดการมีสวนรวมจากหลาย ๆ ภาคสวน เชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัดพระธาตุ

หริภุญชัย หนวยงานเอกชน เปนตน ในการฟนฟู อนุรักษ  สืบสาน และเผยแพรประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองลําพูน 

2.2 การรวมมือในชุมชนเกิดเปนเครือขายอาชีพชุมชนทางวัฒนธรรมขึ้น เชน เครือขาย
การทําโคมลานนา เปนตน 
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2.3 เกิดการรวมมือระหวางชุมชน เกิดการสอนจากชุมชนที่มีความชํานาญไดมีการอบรม
สอนกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเอง และชุมชนอ่ืนที่สนใจ รวมถึงมีการแนะนําชุมชนอื่นใหกับวัดพระ
ธาตุหริภุญชัย และองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3. ดานเศรษฐกิจภายในจังหวัดลําพูน 
3.1 ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสามารถนําคุณคาทางวัฒนธรรมมาทํา

ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายไดสู คนในชุมชน วัด รานคาภายในชุมชน โรงแรม 
รานอาหาร เปนตน สงผลทําใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดดีข้ึน 

3.2 กอใหเกิดอาชีพและรายไดกับเครือขายผูผลิตโคมลานนา จําหนายใหแกวัดพระธาตุ
หริภุญชัยและสามารถตอยอดนําโคมลานนาไปจําหนายใหแกทางหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน 
ชุมชนอ่ืน ๆ และมีการขยายชองทางการจัดจําหนายโคมลานนาไปยังชองทางอื่น ๆ เชน ชองทาง
ออนไลน 

3.3 งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเท่ียวใน
จังหวัดลําพูนมากข้ึน สงเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดลําพูนมีรายไดเขาจังหวัดมากขึ้นจากการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึง่ในปงบประมาณ 2563 มีการจัดกิจกรรมเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงท่ีเมือง
ลําพูน ประจําป 2562 ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือน จังหวัดลําพูน
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 386,723 คน เพ่ิมขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอย
ละ 2.85 และมีรายไดจากนักทองเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 556.93 ลานบาท เพ่ิมขึ้น จากป 2561 คิด
เปนรอยละ 3.99 

3.4 ผูประกอบการรานอาหาร รานคา โรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลําพูน มรีายไดในชวงที่มี
การจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูน” ระหวางปวันท่ี 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 
2562 จํานวนทั้งสิ้น 7,207.177 บาท 

4. การสั่งโคมบูชาของทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมีความกระชั้นชิดเกินไป มีชวงเวลาในการทํา
โคมนอยทําใหทางกลุมทําโคมบางกลุมไมสามารถทําโคมสงทางวัดไดภายในชวงเวลาเพียง 3 เดือน 
อีกทั้งยังเปนชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกจึงทําใหขาดคนในการผลิต ในชวงการทําโคมลานนาสง
วัดพระธาตุหริภุญชัย จึงทําใหบางกลุมไมสามารถทําไดจําเปนตองเลิกไป 
 

ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. การดําเนินการตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

1.1 เกิดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายทุนทางวัฒนธรรมที่กําหนด
ไว เพ่ือฟนฟู รักษาวัฒนธรรมเมืองลําพูน ในรูปแบบของการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน 
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ โคมบูชา ตรงความตองการ
ของชุมชน 

1.2 มีการคนพบสินคาทางทุนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลําพูนเปน
จํานวนมาก และจากการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ตามนโยบาย และมีการจัดทํา
แผนงานเพ่ือลงไปสูการปฏิบัติทําใหประชาชนในจังหวัดลําพูนไดรับรูในวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน 
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1.3. มีการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม แดองคพระบรมธาตุ
เจาหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557 – 2563 

1.4 การดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพทางทุนวัฒนธรรม (การทําโคมลานนา) 
ใหแกชุมชนในจังหวัดลําพูน ตั้งแตป 2557 - 2563 พบวา มีชุมชนท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้น 36 
ชุมชน และจํานวนผูที่สนใจเขารวมอบรมทั้งสิ้น 1,458 คน และในป 2563 เกิดกิจกรรมการ
ฝกอบรมพัฒนาในการทําโคมลานนา ประยุกตข้ึน เชน โคมดอกบัว โคมใหญ เปนตน 
 

2. การบูรณาการรวมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย 
2.1 ชุมชนในจังหวัดลําพูนที่เขารวมอบรมมีความรูและสามารถทําโคมลานนาจําหนาย

ใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัยได เพ่ือใชในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนในงานประเพณียี่เปงเปน
ประจําทุกป ทําใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตโคมลานนาในชุมชนและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2.2 วัดพระธาตุมีการแบงโควตาจํานวนการรับซื้อโคมลานนาจากกลุมชุมชน ขั้นต่ํา 
2,000 ดวงตอชุมชน คิดเปนรายไดที่กระจายใหแกชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 80,000 บาทตอชุมชน 

2.3 ป 2563 มีกลุมผูผลิตโคมลานนาในชุมชนที่สามารถผลิตและจําหนายโคมลานนา
ใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 23 กลุม มีรายไดจากการผลิตและจําหนายโคมลานนา
ใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย จํานวนทั้งสิ้น 46,000 ดวง ราคาขายดวงละ 40 บาท คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 1,840,000 บาท 

2.4 จํานวนการผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกรานคาภายนอกวัดพระธาตุหริภุญชัย 
ของกลุมผูผลิตโคมลานนาอยูระหวางจํานวน 200 - 10,000 ดวง  

 
ดานความย่ังยืน (Sustainability) 
1. การยืนหยัดในแนวนโยบายการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

1.1 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีนโยบายในการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดลําพูนอยางตอเนื่อง 

1.2 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมกิจกรรม
งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย อยางตอเนื่อง
ทุกป ซึ่งมีการดําเนินงานตั้งแตป 2557 เปนตนมา และมีเกิดการเติบโตทางทุนวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องทกุป 

1.3 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรม
การทําโคมลานนาใหแกกลุมชุมชนที่มีความสนใจภายในจังหวัดลําพูนอยางตอเนื่องทุกป 

2. ความรวมมือของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของที่มีอยางตอเนื่อง 
จากผลของกําลังศรัทธาและการสนับสนุนจากหนวยของรัฐไดแก องคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน รวมถึงศรัทธาของชุมชนมี
สํานึกรักในบานเกิดของตนก็จะมีความหวงแหนและขับเคลื่อนดวยความรักและศรัทธา ทําใหผูเขารวม
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กิจกรรมภายใตโครงการทุนทางวัฒนธรรมตางไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวทั้งทางตรงและ
ทางออม และเกิดความรวมมือของหนวงงานที่มีสวนเก่ียวของที่มีอยางตอเนื่อง ดังนี ้

2.1 วัดพระธาตุหริภุญชัยมีการดําเนินงาน วางแผน และออกแบบกระบวนการจัดงาน 
พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินการจัดงานเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่
เมืองลําพูน เปนประจําทุกป 

2.2 กลุมผูผลิตโคมลานนาบางชุมชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการผลิตโคมลานนา
ใหมีความสวยงาม ความมั่นคง ในปริมาณที่มีจํานวนมาก และมีการบริหารจัดการกลุมที่ดี โดยทําการ
แบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกสมาชิกกลุมตามความถนัดของแตละคน เชน กลุมจักตอก กลุมทํา
โครง กลุมตัดผา กลุมติดผา และกลุมติดลาย เปนตน ซึ่งสามารถสรางรายไดจากการอบรมไดจริง และ
มีการพัฒนาฝมือการผลิตอยางตอเนื่อง  

2.3 มีกลุมชุมชนที่สนใจในการเขารวมรอบรมการทําโคมลานนามากขึ้น มีการติดตอเขา
มาขอเขาอบรมทุกป 

2.4 เกิดการพัฒนาจัดตั้งศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีสถาบันผาทอ เพื่อเปนศูนยเรียนรู 
และสถานที่อบรม ประเพณีและวัฒนธรรมลานนา รวมถึงทุนทางวัฒนธรรม 

2.๕ เกิดการรวมมือ รวมใจ รวมรับผลประโยชน ทุกฝาย จึงทําใหทุกฝายมีความตองการ
ใหมีการดําเนินโครงการตอไป 

 
ดานการขยายผล (Transportability) 

1. ประเพณีแขวนโคมวันยี่เปงมีการขยายไปยังวัดอ่ืน ๆ  
มีการสืบสาน ฟนฟูงานประเพณียี่เปง ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุ และขยายผล

ไปสูวัดตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนมากขึ้น 
2. มีการขยายกลุมผูผลิตโคมในจังหวัดลําพูน 

2.1 มีการขยายการอบรมไปยังชุมชนใหมๆ ภายในจังหวัดลําพูน ที่มีความสนใจในการ
อบรมการทําโคมลานนาอยางตอเนื่อง 

2.2 กลุมที่มีความชํานาญไดมีการอบรมสอนกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเอง และมีการ
ขยายกลุมผูผลิตโคมลานนาไปยังชุมชนอ่ืน ไดแก 

- กลุมบานจริญญา ไดขยายกลุมเครือขาย ที่สามารถผลิตและจําหนายโคมเพ่ือสง
ใหแกวัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมบานเดนเหมา กลุมโคมพรสวรรค
ทาปลาดุก และกลุมทาปลาดุก และขยายไปยังกลุมใหม คือกลุมอําเภอทุงหัวชาง เปนชาวกระเหรี่ยง 
ซึ่งมีการแบงงานใหแกคนพิการ ในอนาคตอาจพัฒนากลุมเพ่ือที่จะผลิตและจําหนายโคมใหแกวัดพระ
ธาตุได 

- กลุมนักเรียนผูสูงอายุตําบลริมปงไดขยายกลุมเครือขาย ที่สามารถผลิตและ
จําหนายโคมเพื่อสงใหแกวัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 1 กลุม ไดแก กลุมโคมแมบาน
ริมปง 

3. มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไปใชในหนวยงานอื่น  
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3.1 มีการนํารูปแบบการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไปใชใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภายในจังหวัดลําพูน คือ เทศบาลเมืองลําพูนไดนํารูปแบบการอบรมการทําโคมลานนาและรับซื้อโคม
ลานนาจากผูเขารวมอบรม ไปขยายผลในการอบรมชุมชนในเขตอําเภอเมืองและใกลเคียง และรับซื้อ
โคมลานนาจากผูเขารวมอบรม เพ่ือนําโคมลานนาไปแขวนบูชาพระนางจามเทวีที่ลานพระแมจามเทวี 
ในชวงงานประเพณียี่เปง จึงเกิดเปนเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูนข้ึน จากการขยายผลในครั้ง
นี้ 

3.2 มีการขยายโครงการอบรมโคมลานนาจากกองศึกษาฯ องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ไปสูหนวยงานอื่น เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนตําบล (พช.) เปนตน 

4. ประเพณีแขวนโคมวันยี่เปง ใน 10 มหัศจรรยเมืองลําพูน 
มีการนํางานประเพณียี่เปง การแขวนโคมลานนาไปเปนสวนหนึ่งในการจัดงาน 10 

มหัศจรรยเมืองลําพูน  
 

อภิปรายผลการประเมิน 
 

1. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1.1 ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ 
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ท้ัง 12 โครงการ ดังกลาว มีประสิทธิผลของ

โครงการเมื่อวัดจากดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 10 โครงการ ยกเวน โครงการพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน ซึ่งโครงการดังกลาวไดมีการกําหนดดัชนีตัวชี้วัดวาจะตองมี
การดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดลําพูน 
จํานวน 3 ครั้ง แตวาสามารถที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมไดเพียง 2 ครั้งเทานั้น ไมบรรลตุามเปาหมายที่ตั้ง
ไว ทั้งนี้เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019. จึงเปนเหตุจําเปนที่จะตอง
ยกเลิกกิจกรรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดลําพูนครั้งท่ี 2 
ในชวงกลางเดือนเมษายน และโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงานเสนห
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งท่ี 1 ที่มีการดําเนินงานบรรลุไดเพียงจํานวน 4 ขั้นตอนเทานั้น ซึ่งไม
สามารถที่จะดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวท้ังหมด 5 ขั้นตอน ซึ่งขาดในกระบวนการขั้นตอน
สุดทายคอืการประชุมสรุปโครงการเนื่องดวยปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019.  

โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ทั้ง 12 โครงการ ดังกลาว มีประสิทธิภาพดานเวลา
เมื่อวัดจากความสําเร็จของการดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานของโครงการการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 จํานวน 10 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จเร็วกวา
แผนงานที่กําหนดไว จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกา
ลําพูน กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหัศจรรยท่ี 4 พระรอดมหาวันเมืองลําพูน เนื่องจากการจัด
กิจกรรมดังกลาวจะมีขึ้นในชวงของวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2563 หากแตสามารถท่ีจะดําเนินการ
สรุปรายงานไดภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเปนการดําเนินการที่แลวเสร็จเร็วกวาที่กําหนดไวใน
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แผนงานท่ีตั้งไวซึ่งจะตองดําเนินการแลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ และโครงการที่มีการดําเนินการแลวเสร็จชา
กวาแผนงานที่กําหนด จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. 
และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน เนื่องจากโครงการดังกลาวจะตองมีการดําเนินการจัด
อบรมท้ังสิ้น 8 อําเภอ ซึ่งจะตองดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนนเดือนเมษายน 2563 หากแตดวย
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบใหมีความจําเปนตองเลื่อนการอบรม
ออกไป ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ชากวากําหนดการ 

โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ทั้ง 12 โครงการ ดังกลาว มีประสิทธิภาพดาน
ตนทุนเม่ือวัดจากความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ อยูท่ีรอยละ 97.55 

โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ทั้ง 12 โครงการ ดังกลาว มีประสิทธิภาพดาน
คุณภาพเมื่อวัดจากพึงพอใจของประชาชน อยูที่รอยละ 81.80 พบวา โครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับ
ไกเหลาปากอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 90.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.50 อยูในระดับมากที่สุด) เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตําบลน้ําดิบมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของคณะทํางานที่มีความรูความสามารถในการ
จัดงาน มีความตั้งใจในการดําเนินการเพื่อประโยชนของชุมชน ทั้งยังเปนโครงการที่เหมาะสมตรงกับ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ในการไดแสดงตัวตนและเอกลักษณไกพ้ืนเมืองพันธดีไกเหลาปา
กอย สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกชุมชนบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม ทั้งยังเปนการอนุรักษสืบสาน
และสงเสริมภูมิปญญาของทองถ่ินและเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับชุมชนในเรื่องการ
ทองเท่ียวเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐอีกดวย 

การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ทั้ง 12 โครงการนั้นทําใหประชาชนใน
จังหวัดลําพูน ไดรับประโยชนโดยตรงเปนอยางมาก มีสวนชวยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู และยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดลําพูนใหสูงข้ึน ทําใหมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจากการใช
เวลาวางใหเปนประโยชนในการเขารวมฝกอบรมอาชีพ ทั้งยังเปนการลดคาใชจายในการดําเนินชีวิต เชน 
ชวยสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อตองสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใน
จังหวัดลําพูน ใหไดรับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมถึงชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดทุกโครงการ  ทําใหเกิดการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการ
ดําเนินโครงการ เกิดการสรางกลุมเครือขายของประชาชนในจังหวัดลําพูนเพื่อทําประโยชนตอชุมชนและ
สังคมของจังหวัดลําพูนตอไป รวมถึงโครงการบางโครงการทําใหประชาชนในจังหวัดลําพูน เปนการปลุก
จิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม และรวมชวยกันสืบสานอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัด
ลําพูน และสามารถท่ีจะนําไปตอยอดทุนทางวัฒนธรรมได  

ดังนั้นโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ทั้ง 12 โครงการนั้น จึงมีความสําคัญตอ
ประชาชนของจังหวัดลําพูนและมีประโยชนกับประชาชนในจังหวัดลําพูนเปนอยางมาก โครงการที่ทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดดําเนินการจัดทํานั้นมีความยั่งยืนในการรวมกันดูแลและรักษา เพราะ
ทุกโครงการเปนโครงการที่ตรงความตองการของประชาชนในจังหวัดลําพูน ทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดลําพนู
ยังใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอไปในอนาคต 
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2.2 ความพึงพอใจตอโครงการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเปนรอยละ 83.00 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 อยูใน
ระดับมาก) พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปนดานท่ีไดรับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นวา 
เจาหนาที่ผูใหบริการในแตละโครงการ มีความพรอมในการใหบริการแกประชาชนผูที่เขารับการ
บริการหรือผูที่ประสานงาน ทั้งยังสามารถที่จะนําเสนอ ชี้แจง แนะนํา ในการรับบริการตามหลัก
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง พรอมกับการเอาใจใสดูแลผูมารับบริการหรือผูประสานงานไดอยางเปนที่นา
พอใจมาก แตทั้งนี้ในสวนโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงเสริมคุณคาและสรางมูลคาโคมยี่เปงในจังหวัด
ลําพูน โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร และโครงการฝกอบรมและ
การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณีพ้ืนบานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดลําพูน ควรมี
การเพ่ิมเจาหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการสัญจรภายในตัว
เมืองจังหวัดลําพูน ควรมีการประสานเจาหนาที่ตํารวจในการจัดระเบียบการจราจรอยางเพียงพอ 
เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีมีผูมีศรัทธาและสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ดังนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการจัดเตรียมความพรอมในการจัดงานและมีการจัดตั้งศูนย
อํานวยการในการจัดการภายในกิจกรรมดังกลาวใหมีความพรอมใหมากที่สุด เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรม
มีระดับความพึงพอใจสูงขึ้นจากเดิมในปถัดไป สวนดานชองทางในการบริการ พบวาเปนดานที่ได
ระดับความพึงพอใจนอยกวาดานอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวา ในสวนของการรับรูขอมูล ขาวสารของ
ผูรับบริการหรือผูประสานงาน ยังไดรับขอมูลไมทั่วถึง ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการ
ดําเนินการสรางเครือขายในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เครือขายประชาชนในจังหวัดลําพูน การประชาสัมพันธผานเครือขายออนไลน ในการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอประชาชนในจังหวัดลําพูน 
 

ดานโครงสรางพื้นฐาน: ในสวนของการใหบริการสาธารณะ “โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ” คิดเปนรอยละ 88.60 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับมาก) พบวา 
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ในป 2563 
มีการดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา (ขุดลอก) จํานวน 23 แหง เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่
เขาไปชวยปญหาของประชาชนในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรและเพ่ือปองกันและ
บรรเทาภัยพิบัติท่ีเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน สงผลใหประชาชนมีน้ําเพ่ือใชทางการเกษตรไดตรงกับ
ความตองการของพื้นที่ จากการสํารวจพบวาประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มาก
ที่สุดที่มีการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ หากแตในสวนของดานกระบวนการและขั้นตอนการ
ใหบริการไดรับความพึงพอใจดานนี้นอยที่สุด เนื่องจากในการปฏิบัติงานนั้นจะตองมกีระบวนการในการขน
ยายเครื่องจักรขนาดใหญจึงตองมีการจัดตารางลงพ้ืนที่ตามความจําเปนเรงดวนประกอบกับในปที่ผานมา
จังหวัดลําพูนประสบกับปญหาภัยแลงและน้ําทวมฉับพลันหลายพื้นที่ จึงเปนผลใหการดําเนินการไมทันกับ
ความตองการบางในบางพ้ืนที่ อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวก็สามารถที่จะดําเนินการไดแลวเสร็จในหลาย
พ้ืนที่ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน นับการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 
และประชาชนในจังหวัดลําพูนมีความพึงพอใจในโครงการฯ นี้ 
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ดานการพัฒนาสาธารณสุข: ในสวนของการใหบริการสาธารณะ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน” คิดเปน
รอยละ 89.40 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47 อยูในระดับมาก) พบวาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน มีแกนนํา อสม.และเจ
าหนาที่ในจังหวัดลําพูนที่เขารวมโครงการ ทั้ง 8 อําเภอ จํานวน 380 คน และมี อสม. ที่มี ผลการเรียนรู
และทักษะในการปฏิบัติงานระดับแกนนําดานสุขภาพ จํานวนรอยละ 80 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูท่ีเกี่ยวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน เปนความรวมมือกัน
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กับสาธารณสุขจังหวัดลําพูน จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน และประชาชนที่สนใจไดรับความรูและวิทยาการใหมและสามารถ
พัฒนางานดานสาธารณสุขระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดลําพูนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
รวมถึงหนวยอาสาสมัครการแพทยฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ: ในสวนของการใหบริการสาธารณะ 
“โครงการเทศกาลปลาอะดื้อ ครั้งที่ 2 ประจําป 2562” คิดเปนรอยละ 93.20 (ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.66 อยูในระดับมากที่สุด) พบวา เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
เทศบาลตําบลกอและองคการบริหารสวนจังหวัดในการดําเนินการจัดเทศกาล โดยมีจํานวน
นักทองเที่ยวที่เขารวมกิจกรรมมากกวา 2,000 คน เปนการสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนไดเห็นคุณคา
ของทรัพยากรธรรมชาต ิสงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือใหเปน
แหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน สินคาและบริหารมีคุณภาพ มีระบบการจัดการรักษาระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมที่ดี มีการพัฒนาอยางสมดุลตอเนื่อง  

 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี: ในสวนของการใหบริการสาธารณะ 

“กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งที่ 
1”” คิดเปนรอยละ 87.20 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 อยูในระดับมาก) พบวา กิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “มหัศจรรยท่ี 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน ครั้งท่ี 1” มี
ผูเขารวมโครงการ รอยละ 100 ของชุมชน 17 ชุมชน มี และมีเครือขายดานการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ผูประกอบการและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ มากกวา 100 คน เปนโครงการที่ดี ชวย
ในการอนุรักษ สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นในจังหวัดลําพูน เปนการกระจาย
รายไดใหแกชุมชนในแตละทองถิ่นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและพัฒนาตนเองสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมในชุมชน และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งไดรับการสนับสนุนรวมมือจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัดลําปาง วัดหริภุญชัยวรมหาวิหาร องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน และ
กลุมชางฟอนในจังหวัดลําพูน ทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จและไดรับความสนใจจากบุคคล
ทั่วไปทั้งในจังหวัดลําพูน และจังหวัดขางเคียง อยางไรก็ตาม โครงการสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
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วัดหริภุญชัยวรมหาวิหารควรมีการประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรูจักประเพณีสรงน้ําพระธาตุมาก
ขึ้น รวมทั้งควรมีการบริหารจัดการในเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถ หองน้ํา และเรื่องขยะใหเปน
ระบบระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวและสืบสานประเพณีทองถิ่นของจังหวัด
ลําพูนมากขึ้น 
 

เม่ือพิจารณาคุณภาพของงานบริการ โดยการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความ    
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดย
ภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจมากกวาระดับท่ีคาดหวัง (คาความแตกตาง = 0.20) สรุปวา 
คุณภาพของงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนทุกโครงการฯมีมากกวาความ
คาดหวังของประชาชนผูรับบริการ เนื่องจากผูรับบริการหรือผูประสานงานโครงการฯ มีความ
คาดหวังในการรับบริการในระดับมาก ภายหลังจากการไดรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนแลวปรากฏวามีความพึงพอใจตอการใหบริการมากกวาระดับความคาดหวัง ดังนั้นโครงการฯ
ตาง ๆ ในการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเปนโครงการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
พบวาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดลําพูน 
ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายสุขภาพ
ภาคประชาชน” เปนโครงการที่มีคุณภาพมากที่สุด (คาความแตกตาง = 1.31) ซึ่งโครงการดังกลาว
มีคาระดับคะแนนความพึงพอใจภายหลังจากการไดรับบริการสูงกวาระดับคะแนนที่คาดหวังไว ทั้ง 4 
ดาน โดยเฉพาะในสวนของเจาหนาที่ผูใหบริการมีความชัดเจนในการใหคําแนะนํา และตอบขอ
ซักถามดวยความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และการเอา
ใจใสผูรับบริการหรือผูประสานงาน ทําใหโครงการฯดังกลาวดําเนินการดวยความราบรื่น สงผลให
เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการหรือผูประสานงาน  

 
สรุปไดวาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรที่จัดใหมีการดําเนินการบริการตามมาตรฐาน

และมีการปรับปรุงในกระบวนการบริการสาธารณะทั้ง 4 ดานในบางประเด็นเชน ดานชองทางการ
ใหบริการ การประชาสัมพันธโครงการฯเพื่อใหผูรับบริการหรือผูประสานงานไดรับบริการที่ชัดเจน
และถูกตอง รวมถึงบุคลากรในองคกรมีความใสใจในการใหบริการเพ่ือสรางความประทับใจในการรับ
บริการเพ่ือเปนการยกระดับความพึงพอใจใหสูงขึ้นมากกวาความคาดหวังที่ผูรับบริการหรือ             
ผูประสานงานตั้งไว 
 

2. การประเมินทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) 

ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และความรวมมือในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมจาก

วัดพระธาตุหริภุญชัย และคนในจังหวัดลําพูนในครั้งนี้ ทําใหเกิดกิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟง

เทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมสองหมื่นหาพันดวง แดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริ

ภุญชัย ตั้งแตป 2557 จนพัฒนามาเปน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูน” ซึ่งสามารถฟนฟู 
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ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมใหกลับมาเปนที่สนใจ คนในชุมชนมีความเขาใจในพระเพณี ศิลปวัฒนธรรมมาก

ขึ้นและสามารถนําเอาทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคา สรางรายไดใหกับคนในชุมชนได อีกทั้งยังชวย

กระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหดีมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินผลดังในครั้งนี้ พบวา ปจจัยแหง

ความความสําเร็จการดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) ประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 

ดานผูนํา ดานเปาหมาย ดานผลตอบแทน และดานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงาน ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ดานผูนํา จากการศึกษาการดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) พบวา ผูนําเปน

ปจจัยสําคัญในความสําเร็จในโครงการนี้ จะเห็นไดวาวิสัยทัศนของผูนําของทุกหนวยงานมีเปาหมายที่

ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน คอื “การสรางคณุคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแกชุมชน” เม่ือ

ผูนําทุกฝายมีเปาหมายที่ชัดเจนและการตัดสินใจบนฐานของขอมูลที่มีทําใหโครงการดังกลาวประสบ

ความสําเร็จได ยกตัวอยางเชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีความตั้งใจและมีเปาหมายที่

ชัดเจนที่จะผลักดันนโยบายทุนทางวัฒนธรรมเปนนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง

ลําพูนบนรากฐานของทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู และสามารถท่ีจะผลักดันสูแผนการ

ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมพรอมกับมีการกําหนดทิศทางการทํางานอยางชัดเจน  ตามแนวทาง “การ

สรางคุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแกชุมชน” ทานพระเทพรัตนนายก เจาคณะจังหวัดลําพูน เจา

อาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย มีเปาหมายในการฟนฟู อนุรักษและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม งาน

ประเพณียี่เปง การแขวนโคมลานนา และตองการใหชุมชนในจังหวัดลําพูนไดรับผลประโยชนจากงาน

ประเพณียี่เปง การแขวนโคมลานนา ซึ่งตรงกับแนวทาง “การสรางคุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคา

แกชุมชน” และผูนํากลุมผูผลิตโคมลานนา จังหวัดลําพูน มีความเขาใจในนโยบายทุนทางวัฒนธรรม 

“การสรางคุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแกชุมชน” ดังนั้นการผลิตโคมลานนาของกลุมที่คงอยูจะ

ไมใชการผลิตแคทางธุรกิจเทานั้น แตตองมีคุณภาพ ความสวยงาม เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการ อนุรักษ

และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

ดานเปาหมาย จากการศึกษาการดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) พบวา การ

มีเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการควบคุมทิศทางในการทํางานเพ่ือไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวั จะเห็นไดวาทุกหนวยงานมองเห็นจุดหมายรวมกันอยาง

ชัดเจน คือ “การฟนฟ ูอนุรักษและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนาของเมืองลําพูนโดยไมใชเงิน

เปนตัวตั้ง” มีการรับรูความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดวยพลัง

ศรัทธา ความเชื่อ บนพ้ืนฐานจิตใจของคนในจังหวัดลําพูน ในลักษณะของการรวมมือ รวมแรงรวมใจ 

เพ่ือประโยชนรวมกัน ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางเชน องคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูนไดมีการสรางการรับรูและความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานในวิสัยทัศน 

เปาหมาย ตลอดจนแนวนโยบายของหนวยงาน สงผลใหผูปฏิบัติงานมองเห็นเปาหมายไปในทิศทาง

เดียวกันและสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  
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ดานผลตอบแทน จากการศึกษาการดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) พบวา 

การไดรับผลประโยชนรวมกัน เปนปจจัยหนึ่งในความสําเร็จของโครงการดังกลาว ซึ่งประโยชนที่ไดรับ

นั้นตรงความตองการของทุกฝาย กลาวคือนอกจากประโยชนที่จะไดรับรวมกัน คือ การฟนฟู อนุรักษ

และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนาของเมืองลําพูนแลว ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินก็เปนอีก

หนึ่งปจจัยที่เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน ความเหมาะสมของ

ผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับของทุกฝายจึงมีความสําคัญในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ 

ยกตัวอยางเชน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดบรรลุเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนในการสราง

เมืองลําพูนรมเย็นและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจบนรากฐานของทุนทางวัฒนธรรม ฟนฟู อนุรักษและ

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนาของเมืองลําพูนสืบไป วัดพระธาตุหริภุญชัยไดประโยชนในการ

สืบสานประเพณี และสรางรายไดใหกับชุมชนในจังหวัดลําพูน ไดความศรัทธาจากชุมชน ชุมชนก็จะ

กลับมาตอบแทนวัดพระธาตุหริภุญชัย ชุมชนก็ไดรับผลประโยชนในเรื่องของการสรางงานและรายได

ใหแกชุมชนไดรูภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการฟนฟู อนุรักษและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลานนา

ของเมืองลําพูน 

ดานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน จากการศึกษาการ
ดําเนินโครงการทุนทางวัฒนธรรม (โคมลานนา) พบวา ในโครงการดังกลาวจะประสบความสําเร็จได
นั้นจะตองมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การบูรณาการรวมกันทุกฝาย เนื่องจากการดําเนินการของแตละ
หนวยงานมักจะมีขอระเบียบขอบังคับบตาง ๆ ที่จํากัด ในการดําเนินการบางอยาง จึงทําใหเกิดการบูร
ณาการรวมกันระหวางหนวยงานข้ึน ยกตัวอยางการบูรณาการรวมกันในโครงการนี้ คือ เกิดการบูรณา
การรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนกับวัดพระธาตุหริภุญชัยและชุมชนในการจัดงาน
ประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย โดยวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยเปนศูนยรวมความศรัทธา ความเชื่อของชุมชนเมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่
มีความพรอมในเรื่อง งบประมาณ บุคลากร เจาหนาที่ ชวยในการประสานงานและการดําเนินการ
ฝกอบรมการทําโคมลานนาใหแกชุมชน และประชาชนในจังหวัดลําพูน ท่ีมีความสนใจในการอนุรักษ
วัฒนธรรมจังหวัดลําพูนและมีความพรอมในการเขารวมอบรม ตลอดจนการรวมกลุมผลิตโคมลานนา
เพ่ือจําหนายใหแกทางวัดพระธาตุหริภุญชัย เพ่ือใชในงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชา
โคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอเสนอแนะสําหรับงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  
 

จากผลการศึกษาโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตอองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดังนี ้
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

 
1. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการใหสอดคลองและเพียงพอตอ

ภารกิจของแตละโครงการ รวมถึงการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณที่มีความฉุกเฉิน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธในสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเชิงรุก 

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอประชาชนในจังหวัดลําพูน 
3. ควรมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภายในองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน 
4. ควรสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดลําพูน 

บูรณาการโครงการรวมกันทั้งในสวนผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติการ 
5. ควรมีการจัดตั้งกลุมผูประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูนเพ่ือติดตามโครงการและแกไขปญหาในกระบวนการดําเนินภายในองคกร 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

 
1. จัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

เพ่ือกระชับความรู ความเขาใจในภารกิจงานท่ีปฏิบัติ เสริมสรางความสามัคคีภายในองคกร เพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝงคานิยมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการ
ใหบริการประชาชน เชน การจัดการอบรมเชิงสัมมนารวมกันระหวางบุคลากรภายในองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนในแตละกอง ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดวยจิตบริการสาธารณะ เขาใจ
ถึงพันธกิจ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการใหบริการตอผูรับบริการ รวมกัน
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการที่ไดปฏิบัติงานสําเร็จในปงบประมาณ ป 2563 ทั้ง
ในสวนของปจจัยในความสําเร็จ อุปสรรคในการดําเนินโครงการ แลวจึงหาขอสรุปเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ ในปงบประมาณ ป 2564 ตอไป 

2. จัดใหมีหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนใหเปนที่รับรูแกประชาชนในจังหวัดลําพูน รวมถึงการเสริมสรางภาพลักษณท่ี
ดีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ี
ครบถวนในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับชุมชนภายในจังหวัดลําพูนและเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่
ดี รวมถึงเปนการสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3. จัดใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานราชการอ่ืน ๆ ของจังหวัดลําพูนในการแจงขอมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ 
กิจกรรมที่จัดรวมกัน เพ่ือที่จะไดกระจายขอมูลขาวสารเหลาไปยังประชาชนกลุมเปาหมายที่เขามารับ
บริการ ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึงและชัดเจน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในการ
สรางเครือขายกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน เพื่อประโยชนในการแจงขาวสาร งาน
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ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน โดยใหคํานึงถึงหลักการหลักการ
ในการประสานประโยชนรวมกันในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนในจังหวัดลําพูนเปนหลัก 

4. จัดใหมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ โดยรายงานใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์และขอจํากัดในการจัดทําโครงการ แลวจึงรวบรวมสงใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะหและพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เชน 
การจัดใหมีขอตกลงในการจัดทํารายงาน ภายหลังที่ไดทํากิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการสําเร็จลุลวง
แลวใหนําสงฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โดยในรายงานขอใหระบุผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือที่ไดนําขอมูลไปใชประกอบในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหกับกิจกรรมในโครงการ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองตอไป 

5. จัดใหมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนที่รับผิดชอบงานบริการสาธารณะดานตาง ๆ กับกลุมเครือขายของหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ใน
การจัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ใหเขาถึงประชาชนไดอยางท่ัวถึงยิ่งข้ึน เชน การประสานเครือขายชุมชน ผานกิจกรรม
ที่บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของ
สาธารณสุขเครือขายกํานันและผูใหญบาน เพ่ือเปนแนวรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เขาถึงประชาชนในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะที่ตรงประเด็นในการแกปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนไดอยางถูกตองและทันทวงที ซึ่งเครือขายเหลานี้จะเปนประโยชน
อยางสูงใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในการจัดการและแกไขปญหาความเดือดรอนไดเปน
อยางดีตอไป 
 
2. ขอเสนอแนะสําหรับทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: โครงการทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

1. ควรมีการเดินหนาผลักดันนโยบายทุนทางวัฒนธรรมตอไป เพราะเปนโครงการที่มี
การดําเนินโครงการตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในการสนองตอนโยบายทุนทางวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผลจากนโยบายดังกลาวไดทําใหเห็นการตื่นตัวทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัด
ลําพูน ชวยในเกิดการอนุรักษพื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน อีกทั้ง
ยังกอใหเกิดรายไดแกประชาชนและชวยใหเกิดการขยายตัวของเศรษจูกิจภายในจังหวัดลําพูนเพ่ิมขึ้น
อีกดวย  

2. ควรมีสงเสริมนโยบายที่เขาไปมีสวนชวยในเรื่องการทองเที่ยวภายในชุมชนโดยใช
ความเชื่อและความศรัทธา รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณของเมืองลําพูน โดย
สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในขับเคลื่อนดวยพลังของ
ประชาชนภายในชุมชนดวยตัวเองภายใตแนวคิดวิถีครูบางานหนาหมู เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสืบไป 

3. ควรมีการจัดทํานโยบายในการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนภายในจังหวัดลําพูน 
รวมไปถึงธุรกิจที่มีความเก่ียวของในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมอยางเชน การสงเสริมเกษตรกรใหปลูก
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ไมไผเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตโคมลานนา ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดใหกับทางเกษตรกรและเกิดการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอีกดวย 

4. ควรมีการสงเสริมนโยบายการสรางเครือขายชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนและสรางความยั่งยืนตอไป 

5. ควรมีการสงเสริมนโยบายการจัดตั้งสหกรณโคมลานนาของจังหวัดลําพูน ในการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมประเพณียี่เปงของจังหวัดลําพูนสืบตอไป 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏบิัต:ิ โครงการทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

1. ควรมีการมอบหมายงานใหหนวยงานหรือคณะทํางานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่อยูภายใตใครงการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีหนาท่ีในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
เชื่อมโยงขอมูล วิเคราะหขอมูล แลวจึงมีการจัดทํารายงานสรุป เพื่อใหทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนและคณะผูบริหารไดรับทราบขอมูลในทุกมิต ิ

2. คณะผูบริหารควรมีการสรางเครือขายภายในองคกรในการพลักดันนโยบายดังกลาว
สรางความสัมพันธทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีหลักการ ขอตกลง และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูของหนวยงานผานผูนําหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
วัดพระธาตุหริภุญชัยใหเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเปนการประชาลับพันธและการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
องคกรใหแกสาธารณชนในจังหวัดลําพูนและประชาชนท่ัวไป 

4. องคการบริการสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมผูผลิต
โคมลานนา โดยมีการนํารูปแบบการบริการจัดการแบบสหกรณเขามาชวยกลุมผูผลิตโคมลานนา เพื่อ
เปบการสนับสนุนดานเงินลงทุน ชวยลดตนทุนในการผลิต ทั้งยังเปนการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
ทั่วไปหรือกลุมอาชีพในชุมชนตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนอีกดวย 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดลาพูนควรที่จะมีการขยายผลจากโครงการดังกลาว ใน
รูปแบบของการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง อาทิเชน การสงเสริมการปลูกไผซางเพ่ือใชใน
การผลิตโคมลานนา ทั้งนี้เกษตรกรนอกจากจะมีรายไดจากการขายไมไผแลว ยังมีรายไดเพ่ิมจากการ
ขายหนอไมไดอีกทางหนึ่งดวย  

6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใตโครงการทุนทางวัฒนธรรมควรที่จะมีการ
ประเมินบทบาทและหนาที่ของตนเองในการประสานงานและทํางานรวมกับชุมชน รวมถึงการทํา
หนาที่ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลลําพูนอีกทาง
หนึ่งดวย 

7. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเม่ือมีการเลื่อนตําแหนงหรือมีการสับเปลี่ยนหนาที่ตามภารกิจ
ที่ไดรับใหม ควรมีการมอบขอมูลของใคราการและรายงานสรุปใหกับเจาหนาที่คนใหมอยางครบถวน
เพ่ือความสะดวกในการประสานงานไดอยางตอเนื่อง 

8. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการดําเนินการ ถอดบทเรียน “ทุนทาง
วัฒนธรรมเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูน” ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองลําพูนที่
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ประสบความสําเร็จตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพื่อ
นํามาเปนตนแบบในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่มีคุณคา ของจังหวัดลําพูนใหประสบ
ความสําเร็จตามแนวนโยบายดังกลาวตอไป 
 

---------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
(โครงการ:……………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
คําชี้แจง: 1) แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2) กรุณาทําเครื่องหมาย  /  หรือเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1) เพศ  (     ) 1) ชาย   (     ) 2) หญิง 
2) อาย ุ (     ) 1) ต่ํากวา 20  (     ) 4) 41 – 50 ป 

  (     ) 2) 20 – 30 ป  (     ) 5) 51 – 60 ป 
  (     ) 3) 31 – 40 ป  (     ) 6) มากกวา 60 ป 

3) ระดับการศึกษา (     ) 1) ประถมศกึษา   (     ) 5) ปวส. / อนุปริญญา 
   (     ) 2) มัธยมศกึษาตอนตน  (     ) 6) ปริญญาตร ี
   (     ) 3) มัธยมศกึษาตอนปลาย  (     ) 7) สูงกวาปริญญาตรี 

  (     ) 4) ปวช. 
4) อาชีพ  (     ) 1) ไมไดทํางาน   (     ) 5) รับจางทั่วไป 

   (     ) 2) เกษตรกร   (     ) 6) เจาของกิจการสวนตัว 
   (     ) 3) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  (     ) 7) นักเรียน/นักศึกษา 

  (     ) 4) พนักงานบริษัทเอกชน  (  .   ) 8) อื่นๆ (ระบุ.......................) 
5) บทบาทภายในชุมชน  (     ) 1) ผูนําชุมชน  (     ) 3) อ่ืนๆ (ระบุ........................) 

    (     ) 2) ผูรวมกิจกรรม 
6) ทานรับทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   (     ) 1)  เจาหนาที่ของ อบจ. (     ) 5) แกนนําในพื้นที ่
   (     ) 2) ส.จ. ในพ้ืนท่ี   (     ) 6) เพ่ือนบาน 
   (     ) 3) ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที ่ (     ) 7) อืน่ๆ (ระบุ......................) 
   (     ) 4) กํานัน หรือ ผูใหญบาน 
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ตอนท่ี 2  ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 
 
(กําหนดใหระดับความคาดหวัง:  5 = ความคาดหวังมากท่ีสุด, 4 = ความคาดหวังมาก, 3 = ความ
คาดหวังปานกลาง, 2 = ความคาดหวังนอย และ 1 = ความคาดหวังนอยท่ีสุด) 
(กําหนดใหระดับความพึงพอใจ:  5 = ความพึงพอใจมากที่สุด, 4 = ความพึงพอใจมาก, 3 = ความพึง
พอใจปานกลาง, 2 = ความพึงพอใจนอย และ 1 = ความพึงพอใจนอยที่สุด) 
 

การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ระดับความ
คาดหวัง 

ระดับความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 
1. การประกาศข้ันตอนและกระบวนการในการใหบริการ

ที่ชัดเจน 
เชน การติดบอรดประกาศ หรือสื่อตาง ๆ เปนตน 

          

2. ขั้นตอนในการใหบริการ           
3. ระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอน           
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ           
5. ความสะดวก รวดเร็วของการใหบริการ           
6. การจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง           
7. ความชัดเจนของแบบฟอรมหรือคํารองตาง ๆ            
ดานชองทางในการใหบริการ 
1. ความหลากหลายของชองทางในการใหบริการ           
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธการใหบริการ           
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ           
4. ชองทางการใหบริการผานทางโทรศัพท/โทรสาร           
5. ชองทางการใหบริการผานทางสื่อสั งคม (Social 

Media) 
          

6. ชองทางการใหบริการผานทางจดหมาย/กลองรับความ
คิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข 

          

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
1. ความชัดเจนในการใหคําแนะนํา และตอบขอซักถาม            
2. ความรวดเร็ว และถูกตองในการใหบริการ           
3. ความสุภาพ และเปนมิตรในการใหบริการ           
4. มนุษยสัมพันธ และการเอาใจใสผูรับบริการ           
5. บุคลิกภาพ และการแตงกาย           
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การใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ระดับความ
คาดหวัง 

ระดับความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6. ใหเกียรติและใหความสําคัญกับผูรับบริการอยางเสมอ

ภาค 
          

7. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน  

     ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

          

8. เจาหนาที่มีเพียงพอกับการใหบริการ           
ดานสิ่งอาํนวยความสะดวก 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ           
2. ความสะอาด ปลอดภัยของสถานที่ใหบริการ/อาคาร 

อบจ. 
          

3. เครื่ อ ง มือ/ อุปกรณ /ระบบในการบริการขอมู ล
สารสนเทศ 

          

4. ความเพียงพอของสิ่ ง อํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการ  
เชน ที่นั่งรอ หองน้ํา เปนตน 

          

5. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนชราและคนพิการ           
6. ความชัดเจนปายบอกทิศทางของจุดใหบริการ           
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสวาง           
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ           
9. ความเหมาะสมของคูมือ/เอกสารที่ใชในโครงการ           

 
ขอเสนอแนะในภาพรวมตอการดําเนินงานโครงการนี้ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบสัมภาษณ การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

ชุดที่ 1 สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ  

 
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงการดําเนินงานโครงการที่ทานไดดําเนินงาน
แลวเสร็จ/หรือกําลังดําเนินโครงการอยู จึงใครขอความกรุณาทานไดใหขอมูลผลการดําเนินโครงการ โดย
ขอมูลนี้จะนําไปใชประกอบการศึกษา และวิเคราะหผลในภาพรวมของโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ประจําปประมาณ 2563 ตอไป  

2. คณะที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถนําผลการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดทําขอเสนอแนะเปนแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ โครงการ/กิจกรรม  โครงการจัดทําฝายก้ันน้ํา 
ตอนท่ี 1 ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  
1.1 วัตถุประสงค เปาหมาย และผลผลิต (ระบุตามแบบฟอรมการของบประมาณ) 

 
ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ  
2.1 งบประมาณที่รับจัดสรร  ........................................................... บาท  
2.2 งบประมาณที่ใชทั้งสิ้น    .............................................................บาท  
2.3 รายงาน/ขอมูลการเงินการเงนิ 
 

รายการ มี / ไมมี แหลง/ขอมูลอางอิง 
- มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ   
- มีการสรุปการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

  

- มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส   
 
 

วัตถุประสงค
(Objectives)ของโครงการ 

เปาหมายและผลผลิต 
โปรดระบุเหตุผล กรณีไม

บรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด หนวย

นบั 
เปา 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อพัฒนาแหลงน้ํ าใน
จังหวัดลําพูน ปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง อุทกภัย
และเพ่ือการเกษตร 

1) จํานวนฝาย แหง 1  ............................................
............................................ 
............................................
............................................ 
............................................ 

ชุดท่ี 1 สําหรับผูรับผดิชอบโครงการ 
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2.4 ความสําเร็จของผลงาน (โปรดระบุ)  
  1) รอยละ 100.00   2) รอยละ 90.00 ขึ้นไป  3) รอยละ 80.00 ขึ้นไป 
  4) รอยละ 70.00 ขึ้นไป   5) รอยละ 60.00 ขึ้นไป  6) ต่ํากวารอยละ 50.00 
 
2.5 การแลวเสร็จตามแผนงาน 
  1) เร็วกวากําหนดแผนงาน   2) เสร็จตรงตามแผนงาน  3) ลาชากวากําหนดแผนงาน 
 
2.6 โครงการของทานไดขอขยายระยะเวลาการดําเนินการหรือไม 
  1) ไมไดขอขยายเวลา  2) ขยายเวลา โปรดระบุเหตุผล/สาเหตุ.................................... 
 
2.7 คุณภาพของการดําเนินโครงการ (ผลลัพธ / ตัวชี้วัดผลลัพธ ที่ระบุตามแบบฟอรมการของบประมาณ) 

 
ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
3.1 โปรดระบุปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนี ้

3.1.1 ดานการวางแผนการดําเนินงาน 
......................................................................................................................................................... 

 3.1.2 ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน 
......................................................................................................................................................... 

 3.1.3 ดานการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล 
......................................................................................................................................................... 

 3.1.4 ดานการดําเนินงานตามแผน 
......................................................................................................................................................... 

 3.1.5 ดานการประสานงาน  
......................................................................................................................................................... 

3.1.6 ดานการติดตาม ประเมินผล 
......................................................................................................................................................... 

 3.1.7 ดานนโยบาย การสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
......................................................................................................................................................... 

ผลลัพธ (Outcome) 
ของโครงการนี ้

เปาหมายและผลลัพธ โปรดระบุเหตุผล กรณี
ไมบรรลุเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด หนวย

นับ 
เปา 

หมาย 
ผล 
ลัพธ 

ลดผลกระทบการข าด
แคลนน้ําและปองกันการ
ทรุ ดของตลิ่ ง และถนน
เลียบน้ํา 

1. จํานวนการกอสราง
ฝายเพ่ือการกักเก็บน้ํา 
2. การมีสวนรวมใน
การปองกันและการ
ขาดแคลนน้ํา 

แหง 
 

แหง 

1 
 

1 

 .......................................
....................................... 
.......................................
....................................... 
.......................................
. 
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 3.1.8 ดานอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................................................................................... 

 
3.2 ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบสัมภาษณ การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 

ชุดที่ 2 สําหรับประชาชน/ผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพของโครงการ  
 

คําชี้แจง 
1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงการดําเนินงานโครงการ จึงใครขอความกรุณา

ทานไดใหขอมูลผลการดําเนินโครงการฯ โดยขอมูลนี้จะนําไปใชประกอบศึกษา และวิเคราะหในภาพรวม
ของโครงการตอไป 

2. คณะที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถนําผลการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดทําขอเสนอแนะเปนแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทําฝายก้ันน้ํา 
 
ชือ่-นามสกุล....................................................................เบอรโทร......................................... 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 
7) เพศ  (     ) 1) ชาย   (     ) 2) หญิง 
8) อายุ  (     ) 1) ต่ํากวา 20  (     ) 4) 41 – 50 ป 

  (     ) 2) 20 – 30 ป  (     ) 5) 51 – 60 ป 
  (     ) 3) 31 – 40 ป  (     ) 6) มากกวา 60 ป 

9) ระดับการศึกษา (     ) 1) ประถมศึกษา   (     ) 5) ปวส. / อนุปริญญา 
   (     ) 2) มัธยมศกึษาตอนตน  (     ) 6) ปริญญาตร ี
   (     ) 3) มัธยมศกึษาตอนปลาย  (     ) 7) สูงกวาปรญิญาตรี 

  (     ) 4) ปวช. 
10) อาชีพ  (     ) 1) ไมไดทํางาน   (     ) 5) รับจางทั่วไป 

   (     ) 2) เกษตรกร   (     ) 6) เจาของกิจการสวนตัว 
   (     ) 3) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  (     ) 7) นักเรียน/นักศึกษา 

  (     ) 4) พนักงานบริษัทเอกชน  (  .   ) 8) อื่นๆ (ระบุ.................) 
11) บทบาทภายในชุมชน  (     ) 1) ผูนําชุมชน  (     ) 3) อื่นๆ (ระบุ..................) 

    (     ) 2) ผูรวมกิจกรรม 
12) ทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   (     ) 1) เจาหนาที่ของ อบจ.  (     ) 5) แกนนําในพื้นที่ 
   (     ) 2) ส.จ. ในพ้ืนท่ี   (     ) 6) เพ่ือนบาน 
   (     ) 3) ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพ้ืนที่ (     ) 7) อื่นๆ (ระบุ.................) 
   (     ) 4) กํานัน หรือ ผูใหญบาน 

 
 

ชุดท่ี 2 สําหรับประชาชน/ผูไดรับประโยชนจากโครงการ 
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ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ  
 

ลําดับ ดานความพึงพอใจตอโครงการฯ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 
1 มีการสํารวจปญหาและความตองการกอนใหบริการ      

2 
มีการประชาสัมพันธ/แจงใหทราบเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติ หรือแนวทางในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน 

     

3 
กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย 

     

4 มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ      
5 มีการติดตาม แนะนําการดําเนินงานของโครงการอยาง

สม่ําเสมอ 
     

6 คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความทุมเท ตั้งใจทํางาน
รวมกับชุมชน 

     

7 คณะทํางานมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยได 

     

ดานความคุมคา ประโยชนที่ไดรับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 
1 โครงการดังกลาวชวยในการแกปญหาความเดือดรอนจากภัย

แลง และปองกันอุทกภัยใหแกชุมชนของทาน 
     

2 โครงการดังกลาวชวยใหชุมชนของทานมีน้ําในปริมาณที่
เพียงพอตอการทําการเกษตรภายในพ้ืนที่ชุมชนของทาน 

     

3 โครงการดังกลาวชวยฟนฟูระบบนิเวศของแหลงน้ําดังกลาว
ใหดียิ่งข้ึน 

     

ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ ทุนทางวัฒนธรรม 
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แบบสัมภาษณ  
ทุนทางวัฒนธรรม 

 
ผูใหขอมูล: ............................................................. 
ตําแหนง:  ............................................................. 

 
CIPiest  ขอมูลจากการสัมภาษณ 

ดานบริบท  
(Context) 

 

ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 

 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

 

ดานผลกระทบ 
(Impact) 

 

ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

 

ดานความยั่งยืน 
(Sustainability) 

 

ดานการขยายผล 
(Transportability) 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลท่ีไดจากการสืบคนขอมูลทุนทางวัฒนธรรม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกกรรมงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 
ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ปงบประมาณ 2557-2563 

 
ปงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ที่ใช (บาท) 
2557 กิจกรรมสงเสริมประเพณีลอยกระทงของจังหวัดลําพูน  

ประจําป 2556 1,387,222 
2558 กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ  

ถวายบูชาโคมสองหมื่นดวงแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย  
ประจําป 2557 164,880 

2559 กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ  
ถวายบูชาโคมสองหมื่นดวงแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย  
ประจําป 2558 150,000 

2560 กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ  
ถวายบูชาโคมสองหมื่นหาพันดวงแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย 
 ประจําป 2559 82,300 

2561 กิจกรรมสงเสริมประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ  
ถวายบูชาโคมสามหมื่นดวงแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย  
ประจําป 2560 409,250 

2562 เทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูน ประจําป 2561 740,000 
2563 เทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูน ประจําป 2562 2,285,500 

รวม งบประมาณที่ใชท้ังหมด 5,219,152 

ที่มา: กองศึกษา ฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
  



222 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 2  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฝกอบรมการทําโคมลานนา ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2557-2563 

 
ปงบประมาณ งบประมาณที่ใช 

(บาท) 
ชุมชนท่ีเขารวมอบรม จํานวนผูเขา

อบรม (คน) 
2557 181,950 รวมทั้งหมด จํานวน 9 ชุมชน ไดแก 

1. วัดบัวบก ต.บานธ ิ 
2. วัดสันทราย ต.บานธิ  
3. หองประชุมอเนกประสงค ม. 15 ต.บานธิ  
4. อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานศรีชุม ต.
บานเรือน  
5. วัดประตูปา ต.ประตูปา  
6.วัดบานเหลาพระเจาตาเขียว ต.บานเรือน  
7. หอประชุมเทศบาลตําบลทุงหัวชาง  
8. วัดพระเจาตนหลวง ต.ศรีเตี้ย  
9. อบต.หนองปลาสะวาย 

431 

2559 40,000 รวมทั้งหมด จํานวน 2 ชุมชน ไดแก 
1. วัดปาตึงงาม ตําบลปาสัก  
2. วัดฉางขาวนอยใต ต.ปาซาง 

100 

2560 114,400 รวมทั้งหมด จํานวน 3 ชุมชน ไดแก  
1. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง  
2. เทศบาลตําบลทาปลาดุก  
3.เทศบาลตําบลมะกอก 

190 

2561 70,410 รวมทั้งหมด จํานวน 3 ชุมชน ไดแก  
1. วัดทาปลาดุก อ. แมทา  
2. สวนสามเสน อ.ลี้  
3. ที่ทําการผูใหญบานทาหลุก อ.เวียงหนองลอง 

152 

2562 66,120 รวมทั้งหมด จํานวน 3 ชุมชน ไดแก  
1. วัดมะเขือแจ  
2. วัดปาพลู  
3. ศาลาบานปาเหียง ต.บานธิ 

155 

2563 274,840 รวมทั้งหมด จํานวน 16 ชุมชน  430 

รวม 747,720 รวมทั้งหมด 36 ชุมชน 1,458 

ที่มา: กองศึกษา ฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  จํานวนผูเยี่ยมเยือน และรายไดจากนักทองเท่ียวของจังหวัดลําพูน เดือน ตุลาคม-
ธันวาคม ป 2560-2562 

 
 2562  2561  2560 
ตุลาคม           
จํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน) 112,501 4.86% 107,290 3.24% 103,922 
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) 168.16 10.05% 152.81 9.03% 140.15 
พฤศจิกายน           
จํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน) 127,703 1.38% 125,965 4.95% 120,025 
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) 181.10 0.93% 179.43 7.68% 166.63 
ธันวาคม           
จํานวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน) 146,519 2.63% 142,759 5.04% 135,909 
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) 207.67 2.13% 203.34 7.74% 188.73 
รวมทั้งหมด           
จํานวนผูเย่ียมเยือนทั้งหมด (คน) 386,723 2.85% 376,014 4.49% 359,856 
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท) 556.93 3.99% 535.58 8.09% 495.51 

หมายเหตุ: ปงบประมาณ 2560 จัดงานวันที่ 12-14 พ.ย. 2559 ปงบประมาณ 2561 จัดงานวันที่ 1-
3 พ.ย. 2560 และปงบประมาณ 2562 จัดงานวันที ่16-22 พ.ย. 2561 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําพูน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  กลุมชุมชนที่ผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระธาตุหริภุญชัย ประจําป 
2562-2563 

 
กลุมผูผลิตโคมลานา ป 2562 กลุมผูผลิตโคมลานา ป 2563 
1. กลุมเทศบาลทุงหัวชาง 1. กลุมแมบานสันริมปง 
2. กลุมผูสูงอายุบานสันกําแพง ตําบลมะกอก 2. กลุมบานจริญญา 
3. กลุมโคมปาพลู 3. กลุมนักเรียนผูสูงอายุตําบลริมปง 
4. ชุมชนจามเทว ี 4. กลุมออมทรัพย แมสารปาขาม 
5. กลุมออมทรัพยแมสารปาขาม 5. กลุมแมบานอุโมงค (คุณทองเหรียญ) 
6. กลุมผูสูงอายุบานปาเปา 6. กลุมวัดน้ําโคง 
7. กลุมชุมชนบานสะแลง หมู 2 7. กลุมโคมบานทุงหัวชาง 
8. กลุมบานใหมฝายหิน หมู 18 8. กลุมโคมพรสวรรค ตําบลทาปลาดุก 
9 .กลุมตําบลริมปง 9. กลุมโคมปาพลู 
10.กลุมสัมมาชีพมะเขือแจ 10.กลุมโคมแมบานเดนเหมา 
11.กลุมบานสบทา  11.กลุมโมแมบานริมปง 
12.กลุมกลิ่นสุคนธ การเร็ว 12.กลุมโคมบานอุโมงค-บานปากกอง 
13.กลุมบานปาเหียง ตําบลบานธ ิ 13.กลุมทําโคมบานสันกําแพง ตําบลมะกอก 
14.กลุมบานจริญญา 14.กลุมโคมผูสูงอายุบานปาเหียง 
15.กลุมบบานปาแงะ ม.9 ตําบลประตูปา 15.ม.9 ตําบลประตูปา 
16.กลุมนางวาสนา พุอมศรี 16.กลุมทาปลาดุก ม.1-9 
17.กลุมใหมเครือขายบานจริญญา 17.กลุมพัฒนาอาชีพบานสบทา 
18.กลุมบานรัด-บานเหลา 18.กลุมพัฒนาสตรีบานปาตึง 
19.กลุมบานปาตึง 19.กลุมวัดบานหลุก 
20.กลุมสัมมาชีพสะแลง 20.กลุมบานปาพลู  
21.กลุมลี ้ 21.กลุมโคมลานนา  
 22.กลุมวัดทุงมาน  
 23.กลุมบานใหมฝายหิน ตําบลมะเขือแจ 

ที่มา: วัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมิน 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการจัดซื้อกลองเกเบี้ยนเพ่ือใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการขุดเจาะบอบาดาล 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการความรวมมือดานสาธารณสุขในการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด
ลําพูน 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข อสม. และผูที่
เก่ียวของแบบบูรณาการในจังหวัดลําพูน 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิถีชีวิตคนตําบลน้ําดิบกับไกเหลาปากอย 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการไมแกะสลักและของดอีําเภอแมทา 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการเทศกาลปลาอะดื้อ 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามวิถีเมืองเกาลําพูน 
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนะรรม มหัศจรรยที่ 4 พระรอดมหาวัน เมืองลําพูน 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการจัดงานพระนางจามเทวี (พระแมนั่งเมือง) 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดลําพูน การจัดงาน
เสนหทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน ครั้งที่ 1 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรม 
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ภาพประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรม 
 

 

 


