
 
 

 
 
 
 

รายงานสรุปผูบริหาร 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

 
 
 
 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนจงัหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวดัเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม  2563 



 ก 

คํานํา 
 

โครงการวิจัย “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” เปนโครงการวิจัยที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแมโจ โดยคณะบริหารธุรกิจ ทําการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตองานบริการสาธารณะขององคการบริหารส
วนจังหวัดลําพูน  

3. เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นําสูการปฏิบัติแผนพัฒนา โดยวัดความคุมคา
การดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการ และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวข
องตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 

5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
ตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณะ ตลอดจนเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่น  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมโจ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับการ
ใหความรวมมือจากทุกฝาย และหวังวาผลงานวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของตามเปาหมายที่
วางไวทุกประการ 

 
   คณะผูวิจัย 
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ความเปนมาของโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญท่ีสุดในหนวย
งานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดลําพูนทั้งจังหวัด อํานาจหนาที่หลักของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คือ การใหบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เพ่ือตอบสนองความต
องการพ้ืนฐานแกประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ไดแก การพัฒนาเมือง และระบบสาธารณูปโภค 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ
จัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 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. มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 
รวมทั้งตองประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของตนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 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
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการ
ประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนรายงานผลตอผูบริหารทองถ่ิน 
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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
โครงการวิจัยเรือ่ง “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 
5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการประชาชน และความพึง

พอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตลอดจน
ปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชนตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

มวีิธีการศึกษาดังนี้ 
 

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

2. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยการสุมตัวอยางตรวจงานบริการสาธารณะอยางนอย 4 
ประเภท โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จากงานบริการสาธารณะ 9 ดาน ดังนี ้

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การศกึษา 
3. สาธารณสุข 
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 ้
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1. เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน และอยูในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เปนโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทําโครงการอยางเปนระบบ และมีการจัดทํา
หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวยหลักการและเหตุผลของโครงการ 
วัตถุประสงคของโครงการ งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเปาหมาย วิธีการ
ดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินงาน วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของ
โครงการ ผลการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับ เปนตน 

3. เปนโครงการที่เปนความตองการของชุมชนหรือกลุมเปาหมาย สงผลกระทบที่เปน
ประโยชนตอชุมชนหรือกลุมเปาหมายตามทีไ่ดกําหนดไวในโครงการ 

4. เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
5. เปนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพ่ือใหการประเมิน

โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เปนโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลมสมบูรณ 

 
ซึ่งไดโครงการที่ศึกษาในแตละงาน ดังนี้ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 โครงการจัดทําฝายก้ันน้ํา 
1.2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
1.3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล 

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 
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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/ข้ันตอนการ
ใหบริการ ดานชองทางในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
โดยใชแนวคําถามแบบ 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 ทําการประเมินโดยการวัดผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการ จากผลสําเร็จของโครงการที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) 
หรือเปาหมาย (Goal) ของโครงการ ที่ผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว โดยโครงการที่จะถือวามี
ประสิทธิผล ผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น จะตองไดผลสําเร็จที่เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีโครงการไดกําหนดไว 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทําการประเมินโดยการนําผลสําเร็จของ
โครงการที่เกิดขึ้นจริง มาเปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไวเปนมาตรวัดการดําเนินงานของ
โครงการวา โครงการที่นํามาทํานั้น เมื่อดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกร
ที่เปนเจาของโครงการไดรับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปน
อยางไร โดยมตีัวชี้วัดที่นํามาใชเปนมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีไดกําหนดไว 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงาน
ของโครงการที่ไดกําหนดไว ทําใหประหยัดเวลาในการทํางานหรือไม 

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



6 
 

2.3 คณุภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ไดรับจากผลสําเร็จของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจริง เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผูบริหารโครงการไดกําหนด
ไวแลวเปนอยางไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเปนที่พึงพอใจของผูใชงาน (หรือลูกคา) หรือไม 

3. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย 
(Mean) และแปลความหมาย ดังนี้  

คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการ
บริการมากที่สุด  

คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการ
บริการมาก 

คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการ
บริการปานกลาง 

คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการ
บริการนอย 

คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีตอการ
บริการนอยที่สุด 

 
2. การประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัต ิ 

 
มีวิธีการศึกษาดังนี ้
 
เพ่ือใหการวิจัยมีความสมบูรณทั้งดานเนื้อหา วิชาการ และประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก ตาม 

วัตถุประสงคของการวิจัยไว คือ เพ่ือประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสูการปฏิบัติ การวิจัย
ครั้งนี้จึงอาศัยขอมูลจากหลายแหลง ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก เอกสารราชการและเอกสารที่
เก่ียวของ และการสํารวจประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยใชแบบสอบถาม โดยใชการวิจัย 2 ประเภท 
ดังนี้  

 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ แบงการวิจัยออกเปน 2 แบบ คือ 

1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของ
กับการนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ โดยมีวิธีการศกึษาดังนี ้

1.1.1 กําหนดกลุมเปาหมายผูใหขอมูล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนที่เก่ียวของกับนโยบายฯ องคการ
บริหารสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจน
ผูนําชุมชน/วัด ที่เก่ียวของ ซึ่งไดกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดแก 



7 
 

- นายนิรันดร ดานไพบูลย ตําแหนง: นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 
- 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: รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูน 

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 เทศบาลตําบลทุงหัว
ชาง  

และพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษากลุม 
ผูสูงอายุในตําบลทุงหัวชาง  

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

บานหนองหอย 
- คุณคุณสายันต พรรณนา ตําแหนง หัวหนากลุมวัดบานหลุก 
- คุณอโนทัย จันทรวง  ตําแหนง หัวหนากลุมแมบานสันริมปง 
- คุณอาคม ชีวรรณา   ตําแหนง หัวหนากลุมนักเรียนผูสูงอายุตําบล
ริมปง 
- คุณทองเหรียญ อนันตธรรม ตําแหนง หัวหนากลุมแมบานอุโมงค 
- คุณวรรณพร วันรักษ ตําแหนง หัวหนากลุมโคมสวรรคโคมลานนา 
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- คุณปราณี สุวรรณา  ตําแหนง หัวหนากลุมโคมแมบานริมปง 
- คุณดาราวรรณ อยูเพ็ง  ตําแหนง หัวหนาฝายขายกลุมอุโมงคและปาก
กอง 
- 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. ความยั่งยืน (Sustainability) และ 7. การขยายผล 
(Transportability) 

1.1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกจากการ
สัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ 

1.1.4 การวิเคราะหและสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับ
การนํานโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content 
analysis) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ ทั้ง 7 มิติ ไดแก 1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) 2. 
ดานปจจัยนําเขา (input) 3. ดานกระบวนการ (Process) 4. ดานผลกระทบ (Impact) 5. ดาน
ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  ( Effectiveness) 6 .  ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ( Sustainability) แ ล ะ  7 .  ก า ร ข ย ายผ ล 
(Transportability)  

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

  
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวิธีในการศึกษาดังนี้ 

2.1 กําหนดประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางที่เก่ียวของกับการนํานโยบายทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ เพ่ือใหทราบถึงผลที่เกิดจากการดําเนินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไป
ปฏิบัต ิ

2.2 สรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช
ทดสอบกับกลุมประชากรที่มีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 7 มิติ ไดแก  

1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) 
2. ดานปจจัยนําเขา (input)  
3. ดานกระบวนการ (Process)  
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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) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย เพื่ออธิบาย
เนื้อหาใหครอบคลุมทั้ง 7 มิติไดแก  

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

2563 
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 1) 

 
ตารางที ่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 
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2 ประสิทธิภาพของการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 
2563 

 
2.1 ประสิทธิภาพดานเวลา 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานของโครงการการ

ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 พบวา ในภาพรวมของ
โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนปงบประมาณ 2563 มี
โครงการดําเนินการแลวเสร็จเร็วกวาแผนงานที่กําหนดไว และโครงการดําเนินการแลวเสร็จชากวา
แผนงานที่กําหนดไวจํานวน 1 โครงการเทากัน คิดเปนรอยละ 8.33 และมีการดําเนินการแลวเสร็จ
ตรงตามแผนงาน จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.34 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่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 
     

ดานการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและอาชีพ       
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 
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2.2 ประสิทธิภาพดานตนทุน 

 
2.2.1 รอยละความสําเร็จการเบิกจายงบประมาณ 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการ

ใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2563 พบวา โครงการทั้ง 
12 โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 10,001,826 บาท มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น จํานวน 
9,757,261 บาท สรุปไดวามีประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 97.55 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 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 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

โครงการ 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
งบประมาณที่

ใชไป 
คงเหลือ 

รอยละของการ
เบิกจาย 

12. โครงการขับเคลื่อนทุนทาง
วัฒนธรรม 
ชุมชนจังหวัดลําพูน การจัด
งานเสนหทุน 
ทางวัฒนธรรมชุมชนลําพูน 
ครั้งที่ 1 

3,000,000 2,870,000 
130,0

00 
95.67 

รวม 10,001,826 9,757,261 
244,5

65 
97.55 

 
2.2.2 รอยละของโครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการใน

ภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 
2563 พบวา มีโครงการที่มีการเบิกจายตรงตามแผนการดําเนินโครงการ จํานวน 12 โครงการ คิด
เปนรอยละ 100.00 (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที ่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   
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ตารางที ่4 (ตอ) 

โครงการ 
การเบิกจาย 

ตรงตามแผน ไมตรงตามแผน 
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 

 
2.2.3 รอยละของโครงการที่มีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบ

ได 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได 

ในภาพรวมของโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการ
มีการใชจายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 
(ตารางท่ี 5) 

 
ตารางที ่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 
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ตารางที ่5  (ตอ) 
 

โครงการ 

มีการใชจายเงิน
ตามกิจกรรม
และสามารถ
ทวนสอบได  

ไมมีการใช
จายเงินตาม
กิจกรรมและ
สามารถทวน

สอบได  
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 

 
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) 
 
ตารางที่ 6 แสดงรอยละของโครงการท่ีมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 

โครงการ 
มีการรายงาน
ทางการเงิน
รายไตรมาส 

ไมมีการรายงาน
ทางการเงินราย

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

สุขภาพและรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

โครงการ 
มีการรายงาน
ทางการเงิน
รายไตรมาส 

ไมมีการรายงาน
ทางการเงินราย

ไตรมาส 
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 

 
2.2.5 รอยละความสําเร็จของผลงาน 
ประสิทธิภาพความสําเร็จของความสําเร็จของผลงานของโครงการการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โครงการมีความสําเร็จของผลงานรอยละ 
96.67 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที ่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  
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ตารางที ่7  (ตอ) 
 

โครงการ 
รอยละความสําเร็จของ

ผลงาน 
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 

 
2.3 ประสิทธิภาพดานคุณภาพ 

ประสิทธิภาพความสําเร็จของการดําเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของประชาชน/ผูไดรับ
ประโยชนตอโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา ในภาพรวม
ของโครงการ ประชาชน/ผูไดรับประโยชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในระดับมาก 
(4.09) (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางที ่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 
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ตารางที ่8  (ตอ) 
 

โครงการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย แปลผล 
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 

 
3. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 
จากตารางที่ 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) 

 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบวา โดยภาพรวมประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากกวาระดับที่คาดหวังไว (0.20) 
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ตารางที่ 9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน 

 

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 
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 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

การใหบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลตาง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

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 
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ตารางที่ 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. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการควรมกีารประชาสัมพนัธ

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 

ดานการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ       
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 ครัง้ท่ี 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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4. 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 1  สรุปผลการประเมิน CIPPiest ของทุนทางวัฒนธรรม 



จากภาพที่ 1. สามารถอธิบายการสรุปผลการประเมิน CIPPiest ของทุนทางวัฒนธรรม ในแตละ
ดานไดดังนี ้
 

ดานบริบท (Context) 
 ๑. จังหวัดลําพูนเปนเมืองโบราณของอาณาจักรลานนา ที่มีวัฒนธรรม จารีตประเพณีจํานวนมาก
ที่ควรอนุรักษ สืบสาน ซึ่งโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม และ
โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เหมาะสมกับจังหวัดลําพูน
เนื่องจากเปนโครงการที่ชวยอนุรักษ สืบสานงานประเพณียี่เปง และโคมลานนา ใหมีตอไปในจังหวัดลําพูน 
รวมถึงการทําใหชุมชนเกิดรายได ชวยกระตุนการทองเที่ยวในจังหวัดลําพูนใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวมาข้ึน 
ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น 

๒. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไดมีวิสัยทัศน “ลําพูน : นครแหงทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
โดยมีนโยบายทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวคิดในการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาแกชุมชน 
โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม และโครงการฝกอบรมทําโคม
ลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟู สืบสาน รักษาวัฒนธรรม และ
ใหชุมชนเกิดรายไดจากการทําโคมลานนา สอดคลองกับนโยบายทุนทางวัฒนธรรมของทางองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน ไดชัดเจนและทําไดจริง 
 ๓. วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนศูนยรวมจิตใจทางศาสนาพุทธของจังหวัดลําพูน เปนสถานที่ที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม และเจาอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยมีความเขาใจในนโยบายทุนทาง
วัฒนธรรมทั้งยังมีความตองการใหวัดพระธาตุเปนที่ชวยเหลือชุมชนท้ังดานจิตใจและความเปนอยู ดังนั้น
การทําโครงการกับวัดพระธาตุหริภุญชัยถือวามีความเหมาะสมมาก 

๔. ชุมชนไดรับประโยชน โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม 
และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนโครงการที่ดีตรงความ
ตองการกับชุมชน เพราะเกิดประโยชนกับทุกฝาย (วัด ชุมชน และหนวยงานราชการ) ทําใหเกิดคุณคาทาง
วัฒนธรรมแกจิตใจ และสรางรายไดแกชุมชน  

 
ดานปจจัยนําเขา (Input) 
๑. กองศึกษาของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการสนับสนุนงาน

ประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน มีความเหมาะสมเนื่องจากกองศึกษามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทํา
หนาที่รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ติดตอประสานงานกับทางชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดลําพูน และได
ทํางานรวมกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมานานแลว เขาใจในหลักการทํางานของทางวัดพระธาตุหริภุญชัย
เปนอยางดี จึงสามารถทํางานรวมมือกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยและชุมชนไดอยางดี ในสวนอาจารย 
นพดล คํามูล ที่ทําหนาที่วิทยากรในการอบรมการทําโคมลานนาเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการทํา
โคม รวมถึงวิทยากรในพ้ืนที่ที่ไดรับการอบรมจนชํานาญ มีความสามารถในการถายทอดความรูใหในชุมชน
ไดดี ชุมชนท่ีไดรับอบรมสามารถทําโคมลานนาไดดี ถือวามีความเหมาะสมกับโครงการฝกอบรมทําโคม
ลานนาเปนอยางมาก 

๒. งบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรม ตั้งแต ป 2557-2563 
งบประมาณที่ใชทั้งสิ้น 5,966,872 บาท โดยแบงเปนโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศน
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มหาชาติ ถวายบูชาโคม จํานวน 5,219,152 บาท ถือวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการเนื่องจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมีงบประมาณในการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ 
ถวายบูชาโคม อยูสวนหนึ่งรวมท้ังการจัดการแบงงานในการดูแลจะดูวาทางองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนมีงบประมาณเทาไร เพ่ือแบงความรับผิดชอบในการดูแลใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนจัดสรรมาในแตละป ทําใหงานที่จัดในทุก ๆ ปสําเร็จไปไดดวยดี และมีการจัดงาน
ใหญขึ้นทุก ๆป สวนปญหาในการจัดสรรงบประมาณเกิดจากการจัดงานเปนชวงตนปงบประมาณจึงอาจ
ทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรงบประมาณ สวนงบประมาณในโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จํานวน 747,720 บาท มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน มีกลุมชุมชนที่ไดรับการอบรมสามารถทําโคมลานนาเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ป ชุมชนมีรายได 

๓. วัตถุดิบ วัสด ุอุปกรณในโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม 
และโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ของทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอตามความตองการของวัดพระธาตุหริภุญชัยและผูเขารวมโครงการ  

๔. การบริหารจัดการ ในโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมมี
การจัดการที่ดี มีการประสานงานกับทางวัดพระธาตุหริภุญชัยไดดี แตอาจมีปญหาในการท่ีจางออแกไนซ
มาทํากิจกรรม เนื่องจากชุมชนบางสวนกังวลเพราะกลัววาบริษัทออแกไนซที่ไมใชคนในพ้ืนที่จะไมเขาใจใน
งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมไดดี สวนโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา มีการจัดการ
ที่ดี การติดตอประสานงานกับทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ดานกระบวนการ (Process) 
1. หนวยงานจัดทําแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จัดทําแผนและ

งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ ซึ่งมีปญหาในเรื่องงบประมาณของโครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง 
ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม เนื่องจากงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม มีการจัด
งานในชวงตนปงบประมาณ จึงอาจมีปญหาในการจัดงบประมาณสนับสนุนบาง  

2. ประชุมระหวางหนวยงาน มีการประชุมการดําเนินงานกับทีมงานวัดพระธาตุหริภุญชัยและ
หนวยงานอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม จะมีการประชุม
จากทางวัดพระธาตุหริภุญชัย เพ่ือทําการแบงงาน หนาที่รับผิดชอบใหชัดเจนโดยมีทางวัดพระธาตุหริภุญ
ชัยเปนแกนหลัก จะมีการพิจารณารวมกันกับทุกฝายที่มารวมกันทํางานทําใหไมเกิดปญหา โครงการ
ฝกอบรมทําโคมลานนา มีการแบงงานชัดเจนโดยทางองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจะเปนผูรับผิดชอบ
ในการฝกอบรมทําโคมลานนา และในการประสานงานระหวางวัดพระธาตุหริภุญชัย กับชุมชนท่ีทําโคม 
สวนทางวัดพระธาตุหริภุญชัยจะเปนผูซื้อ โดยโควตาใหทุกชุมชนเทากันหมด 

3. ดําเนินการตามแผนการ โครงการสนับสนุนงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาต ิถวายบูชาโคม 
หลังจากการประชุมจากทางวัดพระธาตุหริภุญชัย องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนจะไดรับหนาที่การ
ทํางานที่ชัดเจน โดยมีการพิจารณาถึงงบประมาณที่สนับสนุนดวยจึงทําใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนการที่วางไว โดยการจางออแกไนซมาทําการจัดงาน โครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนจะเปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรมทําโคมลานนาโดยตรง จึงสามารถดําเนินงาน
ตามแผนได มีการติดตอกับทีมงานวัดพระธาตุหรภิุญชัย วิทยากร ชุมชนที่สนใจ  

4. ประเมินผลโครงการในภาพรวม กิจกรรมงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม
แดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย ไมมีการประเมินผลโครงการโดยภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
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แลว มีเพียงสรุปงานภายในหนวยงานเทานั้น ซึ่งจะเปนการประเมินผลการดําเนินงานแบบแยกหนวยงาน 
คือ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จะมอบหมายใหกองศึกษาฯ เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเขารวมงานสงไปยังกองแผนฯ เพื่อทําการประเมินผล และสงผล
การประเมินกลับมายังกองศึกษา ฯ วัดพระธาตุหริภุญชัยมีการประชุมสรุปงานเฉพาะทีมงานภายในวัด
พระธาตุเทานั้น และกลุมผูผลิตโคมลานนามีการประชุมพูดคุยถึงปญหาในการผลิตและรายไดภายในกลุม
เทานั้น อยางไรก็ตามจะมีการนําผลการสรุปงานของแตละหนวยงานท่ีไดมาใชในการประชุมเพ่ือการ
วางแผน เตรียมการจัดงานของปถัดไป และในสวนของโครงการฝกอบรมทําโคมลานนา ไมมีการ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีเพียงการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเขารวมอบรมจากโครงการเทานั้น 

 
ดานผลกระทบ (Impact) 

1. ดานประเพณี ศลิปวัฒนธรรมลานนา 
1.1 เกิดการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมือง

ลําพูน เชน วัฒนธรรมการแขวนโคมพุทธบูชา โคมลานนาในจังหวัดลําพูน เปนตน 
1.2 ชุมชนมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น  
1.3 ทําให เยาวชนรุนใหม ได เกิดความสนใจ และมี โอกาสในการเรียนรูประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองลําพูนมากขึ้นและเกิดการสืบทอดสูรุนตอรุน 
1.4 ชุมชนเกิดการรับรู ตระหนักถึงวัฒนธรรมลานนา และเกิดความภูมิใจที่ไดรวมเปนสวน

หนึ่งในการอนุรักษวัฒนธรรมลานนาของจังหวัดลําพูน 
1.5 คนในจังหวัดลําพูนและนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดเกิดความสนใจในงานประเพณียี่เปง 

ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมมากขึ้น ทําใหนักทองเที่ยวรูจักประเพณี ศิลปวัฒนธรรมลานนาของเมือง
ลําพูน 

1.6 เกิดแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมจากการทําโคมลานนาไปเปนตนแบบในการอนุรักษ ฟนฟู
ทุนทางวัฒนธรรมอยางอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การทําตุง การทําสลากยอม การทําพานบายศรี เปนตน เพ่ือใชใน
พิธีกรรมทางศาสนาตามจารีตประเพณีดั้งเดมิของจังหวัดลําพูน  

2. ดานการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนจากหลายภาคสวน 
2.1 เกิดการมีสวนรวมจากหลาย ๆ ภาคสวน เชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐ วัดพระธาตุหริภุญ

ชัย หนวยงานเอกชน เปนตน ในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรประเพณี ศลิปวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของเมืองลําพูน 

2.2 การรวมมือในชุมชนเกิดเปนเครอืขายอาชีพชุมชนทางวัฒนธรรมขึ้น เชน เครือขายการทํา
โคมลานนา เปนตน 

2.3 เกิดการรวมมือระหวางชุมชน เกิดการสอนจากชุมชนท่ีมีความชํานาญไดมีการอบรมสอน
กลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเอง และชุมชนอ่ืนที่สนใจ รวมถึงมีการแนะนําชุมชนอ่ืนใหกับวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย และองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3. ดานเศรษฐกิจภายในจังหวัดลําพูน 
3.1 ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสามารถนําคณุคาทางวัฒนธรรมมาทําใหเกิด

มูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายไดสู คนในชุมชน วัด รานคาภายในชุมชน โรงแรม รานอาหาร 
เปนตน สงผลทําใหเศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึ้น 
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3.2 กอใหเกิดอาชีพและรายไดกับเครือขายผูผลิตโคมลานนา จําหนายใหแกวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยและสามารถตอยอดนําโคมลานนาไปจําหนายใหแกทางหนวยงานราชการ บริษัทเอกชน ชุมชนอื่น 
ๆ และมีการขยายชองทางการจัดจําหนายโคมลานนาไปยังชองทางอ่ืน ๆ เชน ชองทางออนไลน 

3.3 งานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวใน
จังหวัดลําพูนมากขึ้น สงเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดลําพูนมีรายไดเขาจังหวัดมากขึ้นจากการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งในปงบประมาณ 2563 มีการจัดกิจกรรมเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงท่ีเมืองลําพูน 
ประจําป 2562 ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 มีจํานวนผูเยี่ยมเยือน จังหวัดลําพูนในชวงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 386,723 คน เพ่ิมขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 2.85 และมี
รายไดจากนักทองเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 556.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จากป 2561 คิดเปนรอยละ 3.99 

3.4 ผูประกอบการรานอาหาร รานคา โรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลําพูน มรีายไดในชวงที่มีการ
จัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงท่ีเมืองลําพูน” ระหวางปวันท่ี 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 
จํานวนทั้งสิ้น 7,207.177 บาท 

4. การสั่งโคมบูชาของทางวัดพระธาตุหริภุญชัยมีความกระชั้นชิดเกินไป มีชวงเวลาในการทําโคม
นอยทําใหทางกลุมทําโคมบางกลุมไมสามารถทําโคมสงทางวัดไดภายในชวงเวลาเพียง 3 เดือน อีกทั้งยัง
เปนชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกจึงทําใหขาดคนในการผลิต ในชวงการทําโคมลานนาสงวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย จึงทําใหบางกลุมไมสามารถทําไดจําเปนตองเลิกไป 
 

ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 
1. การดําเนินการตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

1.1 เกิดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายทุนทางวัฒนธรรมที่กําหนดไว 
เพ่ือฟนฟู รักษาวัฒนธรรมเมืองลําพูน ในรูปแบบของการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ โคมบูชา ตรงความตองการของชุมชน 

1.2 มีการคนพบสินคาทางทุนวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประเพณขีองจังหวัดลําพูนเปนจํานวน
มาก และจากการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ตามนโยบาย และมีการจัดทําแผนงานเพ่ือลง
ไปสูการปฏิบัติทําใหประชาชนในจังหวัดลําพูนไดรับรูในวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูน 

1.3. มีการจัดงานประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคม แดองคพระบรมธาตุเจาหริ
ภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2557 – 2563 

1.4 การดําเนินการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพทางทุนวัฒนธรรม (การทําโคมลานนา) ใหแก
ชุมชนในจังหวัดลําพูน ตั้งแตป 2557 - 2563 พบวา มีชุมชนที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 36 ชุมชน และ
จํานวนผูท่ีสนใจเขารวมอบรมทั้งสิ้น 1,458 คน และในป 2563 เกิดกิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาในการ
ทําโคมลานนา ประยุกตขึ้น เชน โคมดอกบัว โคมใหญ เปนตน 
 

2. การบูรณาการรวมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย 
2.1 ชุมชนในจังหวัดลําพูนท่ีเขารวมอบรมมีความรูและสามารถทําโคมลานนาจําหนายใหแก

วัดพระธาตุหริภุญชัยได เพ่ือใชในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนในงานประเพณียี่เปงเปนประจําทุกป 
ทําใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตโคมลานนาในชุมชนและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

2.2 วัดพระธาตุมีการแบงโควตาจํานวนการรับซื้อโคมลานนาจากกลุมชุมชน ขั้นต่ํา 2,000 
ดวงตอชุมชน คิดเปนรายไดที่กระจายใหแกชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 80,000 บาทตอชุมชน 
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2.3 ป 2563 มีกลุมผูผลิตโคมลานนาในชุมชนที่สามารถผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแก
วัดพระธาตุหริภุญชัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 23 กลุม มีรายไดจากการผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกวัดพระ
ธาตุหริภุญชัย จํานวนทั้งสิ้น 46,000 ดวง ราคาขายดวงละ 40 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 1,840,000 
บาท 

2.4 จํานวนการผลิตและจําหนายโคมลานนาใหแกรานคาภายนอกวัดพระธาตุหริภุญชัย ของ
กลุมผูผลิตโคมลานนาอยูระหวางจํานวน 200 - 10,000 ดวง  

 
ดานความย่ังยืน (Sustainability) 
1. การยืนหยัดในแนวนโยบายการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

1.1 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีนโยบายในการสงเสริมทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ลําพูนอยางตอเนื่อง 

1.2 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมกิจกรรมงาน
ประเพณียี่เปง ฟงเทศนมหาชาติ ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัย อยางตอเนื่องทุกป ซึ่งมี
การดําเนินงานตั้งแตป 2557 เปนตนมา และมีเกิดการเติบโตทางทุนวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป 

1.3 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมการ
ทําโคมลานนาใหแกกลุมชุมชนที่มีความสนใจภายในจังหวัดลําพูนอยางตอเนื่องทุกป 

2. ความรวมมือของหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของที่มีอยางตอเนื่อง 
จากผลของกําลังศรัทธาและการสนับสนุนจากหนวยของรัฐไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน รวมถึงศรัทธาของชุมชนมีสํานึกรักใน
บานเกิดของตนก็จะมีความหวงแหนและขับเคลื่อนดวยความรักและศรัทธา ทําใหผูเขารวมกิจกรรมภายใต
โครงการทุนทางวัฒนธรรมตางไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม และเกิดความ
รวมมือของหนวงงานที่มสีวนเกี่ยวของที่มีอยางตอเนื่อง ดังนี ้

2.1 วัดพระธาตุหริภุญชัยมีการดําเนินงาน วางแผน และออกแบบกระบวนการจัดงาน 
พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินการจัดงานเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมือง
ลําพูน เปนประจําทุกป 

2.2 กลุมผูผลิตโคมลานนาบางชุมชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการผลิตโคมลานนาใหมี
ความสวยงาม ความม่ันคง ในปริมาณที่มีจํานวนมาก และมีการบริหารจัดการกลุมที่ดี โดยทําการแบง
หนาที่ความรับผิดชอบใหแกสมาชิกกลุมตามความถนัดของแตละคน เชน กลุมจักตอก กลุมทําโครง กลุม
ตัดผา กลุมติดผา และกลุมติดลาย เปนตน ซึ่งสามารถสรางรายไดจากการอบรมไดจริง และมีการพัฒนา
ฝมือการผลิตอยางตอเนื่อง  

2.3 มีกลุมชุมชนที่สนใจในการเขารวมรอบรมการทําโคมลานนามากข้ึน มีการติดตอเขามาขอ
เขาอบรมทุกป 

2.4 เกิดการพัฒนาจัดตั้งศูนยเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีสถาบันผาทอ เพ่ือเปนศูนยเรียนรู และ
สถานที่อบรม ประเพณีและวัฒนธรรมลานนา รวมถึงทุนทางวัฒนธรรม 

2.๕ เกิดการรวมมือ รวมใจ รวมรับผลประโยชน ทุกฝาย จึงทําใหทุกฝายมีความตองการใหมี
การดําเนินโครงการตอไป 
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ดานการขยายผล (Transportability) 

1. ประเพณีแขวนโคมวันยี่เปงมีการขยายไปยังวดัอ่ืน ๆ  
มีการสืบสาน ฟนฟูงานประเพณียี่เปง ถวายบูชาโคมแดองคพระบรมธาตุ และขยายผลไปสูวัด

ตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนมากขึ้น 
2. มีการขยายกลุมผูผลิตโคมในจังหวัดลําพูน 

2.1 มีการขยายการอบรมไปยังชุมชนใหมๆ ภายในจังหวัดลําพูน ที่มีความสนใจในการอบรม
การทําโคมลานนาอยางตอเนื่อง 

2.2 กลุมที่มีความชํานาญไดมีการอบรมสอนกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเอง และมีการขยาย
กลุมผูผลิตโคมลานนาไปยังชุมชนอ่ืน ไดแก 

- กลุมบานจริญญา ไดขยายกลุมเครือขาย ท่ีสามารถผลิตและจําหนายโคมเพื่อสงใหแก
วัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมบานเดนเหมา กลุมโคมพรสวรรคทาปลาดุก 
และกลุมทาปลาดุก และขยายไปยังกลุมใหม คือกลุมอําเภอทุงหัวชาง เปนชาวกระเหรี่ยง ซึ่งมีการแบงงาน
ใหแกคนพิการ ในอนาคตอาจพัฒนากลุมเพ่ือที่จะผลิตและจําหนายโคมใหแกวัดพระธาตุได 

- กลุมนักเรียนผูสูงอายุตําบลริมปงไดขยายกลุมเครือขาย ที่สามารถผลิตและจําหนาย
โคมเพ่ือสงใหแกวัดพระธาตุ จํานวน 2,000 ดวง จํานวน 1 กลุม ไดแก กลุมโคมแมบานริมปง 

3. มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไปใชในหนวยงานอื่น  
3.1 มีการนํารูปแบบการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไปใชใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใน

จังหวัดลําพูน คือ เทศบาลเมืองลําพูนไดนํารูปแบบการอบรมการทําโคมลานนาและรับซื้อโคมลานนาจาก
ผูเขารวมอบรม ไปขยายผลในการอบรมชุมชนในเขตอําเภอเมืองและใกลเคียง และรับซื้อโคมลานนาจาก
ผูเขารวมอบรม เพ่ือนําโคมลานนาไปแขวนบูชาพระนางจามเทวีที่ลานพระแมจามเทวี ในชวงงานประเพณี
ยี่เปง จึงเกิดเปนเทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูนขึ้น จากการขยายผลในครั้งนี ้

3.2 มีการขยายโครงการอบรมโคมลานนาจากกองศึกษาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
ไปสูหนวยงานอื่น เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนตําบล (พช.) เปนตน 

4. ประเพณีแขวนโคมวันยี่เปง ใน 10 มหัศจรรยเมืองลําพูน 
มีการนํางานประเพณียี่เปง การแขวนโคมลานนาไปเปนสวนหนึ่งในการจัดงาน 10 มหัศจรรย

เมืองลําพูน  
 

ขอเสนอแนะ 

 
1. ขอเสนอแนะสําหรับงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน  
 

จากผลการศึกษาโครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตอองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดังนี ้
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

1. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการใหสอดคลองและเพียงพอตอ
ภารกิจของแตละโครงการ รวมถึงการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณที่มีความฉุกเฉิน 
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2. ควรมีการประชาสัมพันธในสวนงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเชิงรุก 
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตอประชาชนในจังหวัดลําพูน 

3. ควรมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

4. ควรสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ภายในจังหวัดลําพูน บูรณา
การโครงการรวมกันทั้งในสวนผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติการ 

5. ควรมีการจัดตั้งกลุมผูประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนเพ่ือติดตามโครงการและแกไขปญหาในกระบวนการดําเนินภายในองคกร 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: โครงการการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน 

 
1. จัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือ

กระชับความรู ความเขาใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติ เสริมสรางความสามัคคีภายในองคกร เพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการปลูกฝงคานิยมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการใหบริการประชาชน 
เชน การจัดการอบรมเชิงสัมมนารวมกันระหวางบุคลากรภายในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในแตละ
กอง ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดวยจิตบริการสาธารณะ เขาใจถึงพันธกิจ และภารกิจของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในการใหบริการตอผูรับบริการ รวมกันสรุปผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมตาง ๆ 
ตามโครงการที่ไดปฏิบัติงานสําเร็จในปงบประมาณ ป 2563 ทั้งในสวนของปจจัยในความสําเร็จ อุปสรรค
ในการดําเนินโครงการ แลวจึงหาขอสรุปเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม
โครงการ ในปงบประมาณ ป 2564 ตอไป 

2. จัดใหมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนใหเปนที่รับรูแกประชาชนในจังหวัดลําพูน รวมถึงการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือประโยชนในการใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ครบถวนใน
กิจกรรมที่เปนประโยชนกับชุมชนภายในจังหวัดลําพูนและเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี รวมถึงเปน
การสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 

3. จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ของจังหวัดลําพูนในการแจงขอมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ กิจกรรมที่จัด
รวมกัน เพ่ือที่จะไดกระจายขอมูลขาวสารเหลาไปยังประชาชนกลุมเปาหมายที่เขามารับบริการ ไดรับ
ทราบขอมูลอยางท่ัวถึงและชัดเจน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในการสรางเครือขายกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน เพ่ือประโยชนในการแจงขาวสาร งานประชาสัมพันธโครงการ
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน โดยใหคํานึงถึงหลักการหลักการในการประสานประโยชน
รวมกันในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนในจังหวัดลําพูนเปนหลัก 

4. จัดใหมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการตาง ๆ โดยรายงานใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์และขอจํากัดในการจัดทําโครงการ แลวจึงรวบรวมสงใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะหและพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เชน การ
จัดใหมีขอตกลงในการจัดทํารายงาน ภายหลังที่ไดทํากิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการสําเร็จลุลวงแลวใหนําสง
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน โดยในรายงานขอใหระบุผลสัมฤทธิ์ และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่
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ไดนําขอมูลไปใชประกอบในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหกับกิจกรรมในโครงการตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองตอไป 

5. จัดใหมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนท่ี
รับผิดชอบงานบริการสาธารณะดานตาง ๆ กับกลุมเครือขายของหนวยงานราชการอ่ืน ๆ ในการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง 
ๆ ใหเขาถึงประชาชนไดอยางท่ัวถึงยิ่งข้ึน เชน การประสานเครือขายชุมชน ผานกิจกรรมที่บูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางเชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของสาธารณสุขเครือขาย
กํานันและผูใหญบาน เพื่อเปนแนวรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เขาถึงประชาชนในพ้ืนที่ได
เปนอยางดี รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะที่ตรงประเด็นในการแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได
อยางถูกตองและทันทวงที ซึ่งเครือขายเหลานี้จะเปนประโยชนอยางสูงใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ในการจัดการและแกไขปญหาความเดือดรอนไดเปนอยางดีตอไป 
 
2. การประเมินทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: โครงการทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

1. ควรมีการเดินหนาผลักดันนโยบายทุนทางวัฒนธรรมตอไป เพราะเปนโครงการท่ีมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในการสนองตอนโยบายทุนทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งผล
จากนโยบายดังกลาวไดทําใหเห็นการตื่นตัวทางวัฒนธรรมของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน ชวยในเกิดการ
อนุรักษพื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนชาวจังหวัดลําพูน อีกทั้งยังกอใหเกิดรายไดแก
ประชาชนและชวยใหเกิดการขยายตัวของเศรษจูกิจภายในจังหวัดลําพูนเพ่ิมขึ้นอีกดวย  

2. ควรมีสงเสริมนโยบายที่เขาไปมีสวนชวยในเรื่องการทองเที่ยวภายในชุมชนโดยใชความ
เชื่อและความศรัทธา รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณของเมืองลําพูน โดยสนับสนุน
การสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในขับเคลื่อนดวยพลังของประชาชนภายใน
ชุมชนดวยตัวเองภายใตแนวคิดวิถีครูบางานหนาหมู เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสืบไป 

3. ควรมีการจัดทํานโยบายในการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนภายในจังหวัดลําพูน รวมไป
ถึงธุรกิจที่มีความเกี่ยวของในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมอยางเชน การสงเสริมเกษตรกรใหปลูกไมไผเพื่อ
เปนวัตถุดิบในการผลิตโคมลานนา ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดใหกับทางเกษตรกรและเกิดการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจอีกดวย 

4. ควรมีการสงเสริมนโยบายการสรางเครือขายชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนและสรางความยั่งยืนตอไป 

5. ควรมีการสงเสริมนโยบายการจัดตั้งสหกรณโคมลานนาของจังหวัดลําพูน ในการ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมประเพณียี่เปงของจังหวัดลําพูนสืบตอไป 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏบิัตกิาร: โครงการทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
 

1. ควรมีการมอบหมายงานใหหนวยงานหรือคณะทํางานในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีอยูภายใตใครงการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีหนาท่ีในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล เชื่อมโยง
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ขอมูล วิเคราะหขอมูล แลวจึงมีการจัดทํารายงานสรุป เพื่อใหทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
และคณะผูบริหารไดรับทราบขอมูลในทุกมิติ 

2. คณะผูบริหารควรมีการสรางเครือขายภายในองคกรในการพลักดันนโยบายดังกลาวสราง
ความสัมพันธทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีหลักการ ขอตกลง และแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูของหนวยงานผานผูนําหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของวัด
พระธาตุหริภุญชัยใหเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเปนการประชาลับพันธและการสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร
ใหแกสาธารณชนในจังหวัดลําพูนและประชาชนท่ัวไป 

4. องคการบริการสวนจังหวัดลําพูนควรมีการเขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตโคม
ลานนา โดยมีการนํารูปแบบการบริการจัดการแบบสหกรณเขามาชวยกลุมผูผลิตโคมลานนา เพ่ือเปบการ
สนับสนุนดานเงินลงทุน ชวยลดตนทุนในการผลิต ท้ังยังเปนการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไปหรือ
กลุมอาชีพในชุมชนตาง ๆ ภายในจังหวัดลําพูนอีกดวย 

5. องคการบริหารสวนจังหวัดลาพูนควรที่จะมีการขยายผลจากโครงการดังกลาว ในรูปแบบ
ของการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง อาทิเชน การสงเสริมการปลูกไผซางเพ่ือใชในการผลิตโคม
ลานนา ทั้งนี้เกษตรกรนอกจากจะมีรายไดจากการขายไมไผแลว ยังมีรายไดเพ่ิมจากการขายหนอไมไดอีก
ทางหนึ่งดวย  

6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใตโครงการทุนทางวัฒนธรรมควรที่จะมีการ
ประเมินบทบาทและหนาที่ของตนเองในการประสานงานและทํางานรวมกับชุมชน รวมถึงการทําหนาที่
ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดลลําพูนอีกทางหนึ่งดวย 

7. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเมื่อมีการเลื่อนตําแหนงหรือมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีตามภารกิจที่
ไดรับใหม ควรมีการมอบขอมูลของใคราการและรายงานสรุปใหกับเจาหนาท่ีคนใหมอยางครบถวนเพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงานไดอยางตอเนื่อง 

8. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนควรมีการดําเนินการ ถอดบทเรียน “ทุนทางวัฒนธรรม
เทศกาลโคมหนึ่งแสนดวงที่เมืองลําพูน” ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองลําพูนที่ประสบ
ความสําเร็จตามแนวนโยบายทุนทางวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพ่ือนํามาเปน
ตนแบบในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีมีคุณคา ของจังหวัดลําพูนใหประสบความสําเร็จตาม
แนวนโยบายดังกลาวตอไป 
 

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


